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Hier kan uw advertentie staan!

voor meer informatie mail

info@assurantiekantoorrverbeek.nl

Openingstijden
Ma, Do, Vr, Za en Zo van 12:00-22:00, Wo van 16:00-22:00 en Di gesloten (behalve op feestdagen)

Abtsweg 71-73 - 3042 GA Rotterdam -  T 010 - 415 82 41 - F 010 - 462 65 76

À la Carte,  Fondue en Grill
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Het Rådhús met in de verte de Hallgrímskirkja 

Maurits de Jong vs Cor van Lennep 
 

Michail Tal 
 

Ekerö 

16 
Groen Hart Cup 
Een nieuw seizoen Groene 
Hart Cup. Het eerste team 
beleefde een lastige eerste 
ronde en S GO 2 k an terug 
kijken op een goed debuut. 

22 
IJsland 

De avonturen van Willem 
Hajenius in IJsland: drank,  
wisselvalig weer, 26 G M’s 
en een vikingsdochter. 

24 
Snelschaken 
Op 1 oktober 2011 werd er 
snel geschaakt. Uiteraard 
werd er fel gestreden, maar 
zoals het SGO betaamt ook 
veel gelachen. 

33 
BMV 8 

Terug in de tijd naar 1960. 
In Moskou ontmoeten Tal 
en Botvinnik elkaar tijdens 
het 23e WK. 

40 
RH in Zweden 
In 1987 speelde hij remise 
tegen Taco W. Het was zijn 
laatste partijtje in Overschie. 
Lees hoe het Rob Hopman 
vergaat in Zweden? 
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Verenigingsinformatie
Algemeen 
Vereningsgebouw Schaakgenootschap Overschie 
 Rodenburgstraat 59 
 3043 TT Rotterdam 
 
Telefoon 010 - 415 61 89 
Internet www.xs4all.nl/~ochtmanh/sgo 

 
Postadres Schaakgenootschap Overschie 
 Joliotplaats 388 
 3069 TL Rotterdam 
 
KvK 40341545 
Rekeningnummer Bank: 254 681 918 of Giro: 69 33 89 

 
 

Bestuur 
Voorzitter Rotterdamse Rijweg 64 
R.M. Duin 3043 BM Rotterdam 
 T 010 - 462 17 33 
 E r.m.duin@planet.nl 
 
Vice-Voorzitter Prins Mauritssingel 76c 
R. Verbeek 3043 PJ Rotterdam 
 T 010 - 415 86 28 
 E info@assurantiekantoorverbeek.nl 
 
Secretaris Gordelweg 226g 
A. van Kempen 3039 GB Rotterdam 
 T 010 - 462 36 88 
 E hw.vankempen@telfort.nl 
 
Penningmeester Joliotplaats 388 
M. Degeling 3069 TL Rotterdam 
 T 010 - 4286 72 04 
 E m.degeling@hetnet.nl 

 
Wedstrijdleider Boerhavelaan 60a 
E. Brandenburg 3112 LK Schiedam 
 T 010 - 426 05 48 
 E erikb@kabelfoon.nl 
 
Co-wedstrijdleider Maskerbloemstraat 8 
J. Smit 3053 EE Rotterdam 
 T 010 - 420 96 80 
 E hansmit@kpnplanet.nl 
 
Jeugdleider Burgermeester Baumannlaan 42 
J. van der Meer 3043 AM Rotterdam 
 M 06 - 3492 7442 
 E hupavs@hotmail.com 
 
Comm. van Materiaal Beeningerstraat 32a 
H. Doornheim 3042 TL Rotterdam 
 M 06 - 5196 6373 
 E jld@telfort.nl 

 
 

Redactie 
Hoofredacteur S. Erdtsieck 
 Zwanendaal 62 
 2914 EV Nieuwerkerk a/d IJssel 
 T 0180 - 311 790 
 E serge@dramacoach.nl 

 
Redactieleden N. van Diejen 
 homevandiejen@planet.nl 
  
 C. van Lennep 
 corvanlennep@hotmail.com 

 
 
Contributie 
Senior € 85,00 per jaar 
Junior / Senior 65+ € 56,70 per jaar 
Aspirant € 42,50 per jaar 
Huisgenoot/Dubbellid 5% korting 

Opzegging van het Lidmaatschap 
Het verenigings- en contributiejaar van Schaakgenootschap 
Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar 
daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 
1 maart schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. 

 
 

Clublied 
 

Oproep! 
 

Hier had ons clublied moeten staan, maar wie weet de tekst nog 
of weet waar we die kunnen vinden? 

Laat het ons weten, zodat we ons clublied in ere kunnen herstellen. 
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Voorwoord
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat ons clubblad, Overschie 
Schaakt, er anders uitziet. Na jaren lang met onvermoeide 
inzet en veel plezier ons clubblad te hebben verzorgd, heeft 
Arnout van Kempen, jullie vorige hoofdredacteur, besloten 
het stokje aan mij over te dragen. Hierbij wil ik hem namens 
ons allen bedanken voor zijn inzet, want ik weet zeker dat ik 
niet alleen voor mijzelf spreek als ik zeg dat we met plezier 
en waardering de vele door hem verzorgde leuke clubbladen 
hebben gelezen. 
 

Nu ik toch aan het bedanken ben geslagen wil ik ook de vele 
schrijvers van de afgelopen jaren bedanken. Hopelijk kunnen 
we ook in de toekomst op jullie rekenen, want zonder jullie 
bijdragen wordt ons clubblad zeker minder leuk. Voor deze 
uitgave hebben jullie enorm jullie best gedaan. Tot slot wil ik 
de heer van Steenis bedanken voor zijn liefde voor de club.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier toe. 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

Kortjes
Chess.com 
Eén van de mooiste schaaksites is toch wel Chess.com. Hier 
kan je online schaken, maar ook meedoen aan toernooien, 
schaaklessen volgen, live analyses van meesters volgen, 
columns lezen, puzzels oplossen, openingen bestuderen, lid 
worden van groepen, een mentor zoeken, columns lezen en 
nog veel en veel meer. 
 

 
 
Chess.com is gratis, althans voor een deel. Om toegang te 
krijgen tot bepaalde delen en om te kunnen genieten van 
bepaalde privileges moet je lid worden. Er zijn vier soorten 
lidmaatschap: gratis, gold, platinum en diamond. Dit is echter 
geen noodzaak om een potje te kunnen schaken of deel te 
nemen aan een toernooi. 
 
 
Schaakcafé 
Helaas is Nederland vaak koud en nat. Hierdoor kennen we 
geen echte straatschaakcultuur. Ben je hier echter wel een 
liefhebber van dan is ‘Schaakcafe het Hok’ in Amsterdam 
misschien een goed Nederlands alternatief. Zie hun webtsite 
www.schaakcafehethok.nl. 

Wij presenteren De Toren 
24 oktober jl. is het tweede deel uit de serie ‘Wij presenteren’ 
van Hans Böhm en Yochanan Afek verschenen. Yochanan 
Afek is Internationaal Meester (IM), trainer, schaakjournalist, 
en studiecomponist. De bekende Nederlandse schaker Hans 
Böhm is ook IM en bovendien oud lid van SGO. Hij schreef 
meer dan 20 boeken en werkt voor De Telegraaf. 
 
‘De Toren’ is de opvolger van het eerste deel ‘De Pion’ en 
werd heel toepasselijk gepresenteerd bij ‘Het Torentje’ in Den 
Haag aan de politici en tevens voorzitters van het Max Euwe 
Centrum: Jan Nagel, Fred Teeven en Eric Smaling. 
 

 
 

Fred Teeven, Hans Böhm, Jan Nagel, Yochanan Afek, Eric Smaling 
Foto: Serge Ligtenberg namens de Telegraaf 

 
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de 
geschiedenis van het schaakspel in het algemeen en de 
toren in het bijzonder. Het tweede deel laat de kracht van de 
toren zien: sterk en rechttoe, rechtaan. In zijn element is de 
toren in staat elk ander stuk te domineren. Naast bijzondere 
partijen waarin de toren een beslissende rol heeft gespeeld 
worden 60 aanvallende en verdedigende thema’s behandeld.  
 
‘Wij presenteren De Toren’ (ISBN 9789043900676) van Hans 
Böhm en Yochanan Afek wordt uitgegeven door Tirion Sport. 
Het boek kost € 17,95 en is onder andere online te verkrijgen 
bij o.a.: 
• Bruna (www.bruna.nl) 
• De Beste Zet (www.debestezet.nl) 
• Van Stockum (www.vanstockum.nl) 
• Schaakwinkel Het Paard (www.schaakwinkel-hetpaard.nl) 
• Bol.com (www.bol.com) 
• De Slegte (http://www.deslegte.com) 
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Wist u dat Garry Kasparov …? 
• Op 13 april 1963 in Baku, Azerbeidzjan, is geboren. 
• Eerst Harry Weinstein heette. 
• Begon bij de schaakschool van Michail Botvinnik. 
• De hoogste FIDE-rating ooit haalde, nl. 2851 punten. 
• Door inflatie deze titel misschien ten onrechte heeft. 
• Deze eer dus misschien aan Bobby Fischer moet laten. 
• Binnenkort misschien voorbij wordt gegaan door Carlsen. 
• Sinds 2009 Magnus Carlsen traint. 
• Lang alleen weerstand kreeg van Anatoli Karpov. 
• Samen met Nigel Short de PCA oprichtte. 
• Van IBM’s Deep Blue wist te winnen. 
• Aan de wieg heeft gestaan van de schaakcomputers. 
• En Dely een opening delen: het Dely-Kasparov Gambiet. 
• Veel openingsvarianten heeft gecorrigeerd. 
• De meeste (11) ‘Chess Oscars’ heeft gewonnen. 
• Het langst de nummer 1 van de wereld is geweest. 
• Deelnaam aan 8 Schaakolympiades. 
• Heeft geprobeerd president van Rusland te worden. 
 

 
 

Liv Tyler, Magnus Carlsen en Garry Kasparov 
Meester en leerling tijdens de G-Star Raw World Chess Chellange 

 
 
Oliebollentoernooi 
27 december 2011 organiseert Delftsche SchaakClub (DSC) 
weer het jaarlijkse Oliebollentoernooi. Snelschaken onder het 
genot van een oliebol. De winnaar verdient de prestigieuze 
titel ‘DSC Oliebol van het jaar’. Afhankelijk van de opkomst 
wordt er gespeeld in groepen van zes of acht of één groep 
Zwitsers met vijf minuten per persoon. Het speellokaal van 
DSC, Denksportcentrum Sebastiaansbrug aan de Zusterlaan 
114 in Delft, is vanaf 19:45 uur open. Het toernooi start om 
20:15 uur. 
 
 

Cartoon 

 

Workshops van Yochanan Afek 
IM Yochanan Afek geeft sinds november 2011 in Utrecht vijf 
workshops. Al ligt de nadruk van de workshops op tactiek en 
eindspelen, de deelnemers mogen zelf ook onderwerpen 
aandragen en eigen partijen insturen. Wil je deelnemen? Dat 
kan nog op 3 februari 2012 en 23 maart 2012. De workshops 
worden in het Engels gehouden (!) en starten om 19:45 uur 
in het Rode Kruisgebouw aan de K oningsweg 2 in Utrecht. 
Neem voor meer informatie contact op met de organisator 
Jeroen Bollaart (jeroen.bollaart@tiscali.nl). 
 
 

Lang Leve de Koningin 
Lang Leve de Koningin is een leuke kinderfilm uit 1995, die je 
als jeugdige, maar ook volwassen, schaker zeker een keer 
gezien moet hebben. Dit filmdebuut van Esmé Lammers, de 
kleindochter van Max Euwe, met in de hoofdrol Tiba Tossijn 
en Monique van de Ven, won in 1996 een Gouden Kalf. De 
film gaat over het 8-jarige meisje Sara. Zij mist haar vader die 
schaker is en in Zuid-Afrika woont. Als haar vriendje Victor 
haar leert schaken komen de stukken in haar fantasie tot 
leven. Met hulp van de witte koningin en de andere stukken 
leert Sara schaken als de beste en uiteindelijk ontmoet ze 
hierdoor haar vader tijdens een schaaksimultaan. 
 
 
16e Menno Ploegertoernooi 
30 december a.s. organiseert SV Krimpen a/d IJssel voor de 
16e keer het Menno Ploegertoernooi in speellokaal De Tuyter 
aan de Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. Het 
lokaal is open vanaf 12:00 uur en het toernooi vangt aan om 
13:00 uur. De kosten zijn €3,50 en je kunt jezelf inschrijven 
kan via greevenbosch1@zonnet.nl (Henk Greevenbosch). 
 
 
Agenda SG Overschie 
06-01-2011 Winterladder / Snelschaken 
07-01-2012 Overschie 1 - Souburg 1 
13-01-2012 Meerkamp S11/12 C2 Ronde 1 
20-01-2012 Overschie 2 - Nieuwerkerk a/d IJssel 2 
27-01-2012 Meerkamp S11/12 C2 Ronde 2 
03-02-2012 Kwartfinale Bekercompetitie 
10-02-2012 Meerkamp S11/12 C2 Ronde 3 
11-02-2012 Bergen op Zoom 1 - Overschie 1 
17-02-2012 Overschie 3 - Ridderkerk 2 
24-02-2012 Inhaalavond 
02-03-2012 Overschie 2 - HZP Schiedam 2 
05-03-2012 De IJssel 2 - Overschie 3 
09-03-2012 Inhaalavond 
10-03-2012 Overschie 1 – Charlois Europoort 2 
16-03-2012 Meerkamp S11/12 C2 Ronde 4 
19-03-2012 Maassluis 1 - Overschie 2 
23-03-2012 Inhaalavond 
30-03-2012 Overschie 3 – Krimpen a/d IJssel 5 
31-03-2012 ASC 1 – Overschie 1 
06-04-2012 Meerkamp S11/12 C2 Ronde 5 
13-04-2012 Halve Finale Bekercompetitie 
20-04-2012 Inhaalavond 
21-04-2012 Overschie 1 - Dordrecht 1 
27-04-2012 Inhaalavond 
04-05-2012 Finale Bekercompetitie 
11-05-2012 Algemene Ledenvergadering 
18-05-2012 Start Zommerladder 
25-05-2012 Finale Meerkampen 
31-08-2012 Laatste avond Zomerladdder 
06-09-2012 Start Winterladder  
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Overschie 1
Overschie deelt de punten 
Om te beginnen … we begonnen we op 17 september 2011 
bijna compleet, alleen Henk belde even voor 12:00 dat hij 
een kwartiertje later was en aan het einde deelde we de 
punten. 
 
De opening van SGO was sterk, op bord 7 veegde Maurits in 
‘no time’ zijn tegenstander van het bord. Na iets meer dan 
een uur stonden we dus op 1-0. Zelf speelde ik na ca 1,5 uur 
remise op bord 2 (1,5-0,5). Op dat moment was de stand aan 
de andere borden licht in het voordeel van UVS, waarbij 
Albert op 5 met een dame tegen 2 torens en 2 stukken als 
een vaste 0 moest worden ingeschat.  
 
Iets later bood de tegenstander van Han (bord 3) remise aan. 
Han stond een pionnetje achter, maar had compensatie. 
Aangenomen werd het 2-1. Vanaf nu ging het slechter met 
ons. Henri op 6 verloor kansloos: 2-2. Bij Daan op 8 leek het 
optisch steeds beter te gaan, maar dat was schijn. De 
tegenstander had aanvallende mogelijkheden en Daan kon 
zich net redden, maar in tijdnood verstijfde hij en ging door 
zijn vlag: 2-3. 
 
Even later gebeurde er bij Albert een wonder, 2 s tukken 
werden pardoes terug gegeven en Albert had daarna ook 
nog een aanval met een matje. Onverwachte winst dus: 3-3. 
Bleven over Henk op 1 en C or op 4.  Cor begon goed maar 
verrekende zich even na de  opening en k wam slecht te 
staan. Even later bij een grote ruil verloor hij een belangrijke 
pion. De tegenstander ging het proberen maar Cor weerde 
zich taai. Op het laatst leek het alsof de tegenstander te ver 
was gegaan, maar het bleef binnen de marge: remise (3,5-
3,5). Henk tenslotte, speelde een g oede partij, bouwde 
langzaam voordeel op en w on een pion, in tijdnood leek het 
even mis te gaan, maar het resterende eindspel van K-T-pion 
tegen K-T-2-pion in het voordeel van Henk bleek met alles op 
1 vleugel remise te zijn. Eindstand : 4-4. 
  
Op naar ronde 2. 

Erik Brandenburg 
 
Statistieken na Ronde 1 
Stand KNSB klasse 3G na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 Dordrecht 1 1 2 6 
2 Souburg 1 1 2 5 
3 Spijkenisse 2 1 2 4½ 
4 DSC Delft 3 1 2 4½ 
5 Overschie 1 1 1 4 
6 UVS 1 1 1 4 
7 ASC 1 1 0 3½ 
8 Bergen op Zoom 1 1 0 3½ 
9 Charlois Europoort 2 1 0 3 
10 De Willige Dame 1 1 0 2 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Anton van Rijn - Henk Ochtman ½ - ½ 
FM Joost Retera - Erik Brandenburg ½ - ½ 
Maarten van Rooij - Han Smit ½ - ½ 
Arie van den Hurk - Cor Feelders ½ - ½ 
Dennis Arts - Albert Segers 0 - 1 
Luuk Peters - Henri Krop 1 - 0 
Pepijn van Erp - Maurits de Jong 0 - 1 
Ruud v/d Plassche - Daan Smit 1 - 0 

Uitslagen Ronde 1 
Spijkenisse 2 - Bergen op Zoom 1 4½ - 3½ 
CharloisEuropoort 2 - Souburg 1 3 - 5 
ASC 1 - DSC Delft 3 3½ - 4½ 
Dordrecht 1 - De Willige Dame 1 6 - 2 
UVS 1 - Overschie 1 4 - 4 
 
Spelersstatistieken na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Albert Segers 1 1 2256 2047 
2 Maurits de Jong 1 1 2169 1955 
3 Erik Brandenburg 1 ½ 2292 2105 
4 Henk Ochtman 1 ½ 2198 2160 
5 Han Smit 1 ½ 2092 1900 
6 Cor Feelders 1 ½ 2049 2084 
7 Henri Krop 1 0 1940 1801 
8 Daan Smit 1 0 1821 1729 
 
 
Kampioenskansen? Forget it buds! 
Kampioenskansen? Forget it buds! Althans daar lijkt het na 
twee ronden al heel erg op. Leken we tegen het sterke UVS 
nog goed uit de startblokken te zijn gekomen, bij de eerste 
horde struikelden we al. En niet zo’n beetje ook. Na twee 
ronden vinden we Overschie 1 terug op de 8e plaats. Dat is 
nog maar net boven de degradatiestreep. Eigenlijk is dit 
ouderwets gedrag van ons topteam: al in de eerste of tweede 
ronde punten verspelen, die later behoorlijk opbreken. 
 
Uit de opstellingen van de teams in klasse 3G, waar we dit 
jaar weer eens in zijn ingedeeld, blijkt al dat we het dit 
seizoen niet gemakkelijk krijgen om terug te keren naar de 2e 
klasse. UVS (2107), Dordrecht (2099) en ASC (2062) hebben 
betere papieren dan Overschie (2022), terwijl onze 
voorsprong op DSC Delft (2020), Bergen op Zoom (2019), 
Souburg (2017) en Charlois Europoort (2012), gering is. Iets 
groter is de afstand tot De Willige Dame (1941) en 
Spijkenisse (1898). Nu we een stevig pak op onze broek 
hebben gekregen van het op papier zwakste team, moet de 
teamleiding zich zorgen maken. Natuurlijk zijn de m eeste 
spelers van Spijkenisse nog heel jong en daarom mag 
verondersteld worden dat hun rating naijlt ten opzichte van 
hun werkelijk sterkte. Het maakt het echter niet minder 
zorgwekkend. De nabeschouwing doe ik o.b.v. persoonlijke 
waarnemingen, omdat ik nog geen tijd heb gevonden de 
analyses van Fritz 11 te bestuderen. 
 
Maurits (6) hield ongeveer 20 zetten lang het beste spel, zeg 
maar het voordeel van wit, maar ging toen ernstig in de fout. 
Onderschatting? Te snel gespeeld? Het is moeilijk te zeggen, 
maar hij werd er uiteindelijk wel afgehakt. 
 
Henri (7) heeft zijn bedenktijd altijd broodnodig. Hij kan elke 
minuut gebruiken. Ongeveer een kwartier te laat komen is 
dus al niet best voor hem, maar invloedrijker was misschien 
wel zijn gehaaste spel in een poging de tijd in te halen. Hij 
zag een plan dat hij zelf achteraf als het najagen van een 
waanbeeld bestempelde. 
 
Erik (2) kreeg een on gebruikelijke opening voorgeschoteld. 
Hij investeerde voor zijn doen veel tijd in het vinden van de 
juiste (?) bestrijdingswijze. Dat leverde een pion op maar ook 
een minder fraaie pionnenstelling. In een paardeindspel 
trachtte Erik die pluspion te verzilveren maar slaagde daar 
niet in en moest de pu nten delen. Albert (5) speelde een 
rustig spelletje. Hij begon met een drierijensysteem en sloeg 
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toe op het moment dat wit al te optimistisch de aanval zocht. 
Fraai afgerond. 
 
 Op het bord van Cor (4) stond vanzelfsprekend een typische 
Feeldersstellingen, Vrijwel niemand doorgrond die stellingen. 
Eerst werd hij langzaam teruggedrongen, maar in het begin 
van de tijdnoodfase kwam hij aardig terug en stond mogelijk 
iets beter, maar het matnet dat hij zag was lek. Hij moet zijn 
netten beter boeten. Ten onrechte schreef ik op onze site dat 
hij in tijdnood de mist inging, maar zijn opponent mailde mij 
dat dit onjuist was en inderdaad schoot hij op de 42e zet en 
zonder al te lang nadenken zijn bok. 
 
Henk (1) bereikte tegen zijn jonge tegenstrever weinig tot 
niets. Eigenlijk was het enige waarop hij kon bogen flink wat 
meer bedenktijd (56 tegen ruim 2 minuten). Op het moment 
dat er een eindspel van toren, plus loper van ongelijke kleur, 
plus 6 pionnen op het bord kwam bood wit remise aan. Dit 
moest ik categorisch afwijzen en m aar goed ook, want pas 
toen kwam de ervaring en het groter inzicht tot zijn recht. Al 
maakte de jongeman het Henk nog zeer lastig. 
 
Daan (8) kwam er niet aan te pas. Al heel vroeg liet hij zich in 
een Franse Verdediging vernachelen. Dat kostte 2 pionnen 
en dus speelde hij een verloren pot. Knap dat hij het zolang 
volhield, al kwamen er nooit kansen op meer. 
 
Ronald (3) hanteerde ook de Franse Verdediging en w erd 
geconfronteerd met een voor hem onbekende zijvariant. Bij 
Spijkenisse hadden ze het over een T arrasch-variant met 
verwisseling van zetten, terwijl wij toch meer dachten in de 
richting van de p ionoffervariant van de door schuifvariant. 
Plotseling zag het er somber uit voor Ronald, maar in zijn 
aanvalsdrift overzag wit een tactische grap, die hem zijn 
mooie e5-pion kostte. Ronald kwam nog een beetje in de 
problemen, maar zijn kennis van de k lassiekers hielp hem 
overeind te blijven. 
 
De partij uit deze wedstrijd die wij u voorschotelen is die van 
Albert. Voor de go ede orde commentaren zijn vooral van 
Fritz 11 (Fr11) afkomstig. Als ik zelf iets inbreng doe dat door 
mijn initialen (MD) voor mijn inbreng te plaatsen. Veel plezier 
met deze partij. 
 
 
R. Klepke (1985) - A.J. Segers (2047), 29-10-2011 
KNSB klasse 3G, Ronde 2, Bord 5, Moderne Verdediging 
 
1. e2-e4 g7-g6 2. d2-d4 Lf8-g7 
3. Pb1-c3 d7-d6 4. Lc1-e3 c7-c6 
5. Dd1-d2 Pb8-d7 6. f2-f4 Pg8-f6 
7. Pg1-f3 0-0 
 
Fr11 
Voitsekhovsky, S. (2490) - Mihajlovskij, S. (2414); 2006; 1–0. 
7. ... b7-b5 8. Lf1-d3 Pd7-b6 
9. b2-b3 0-0 10. 0-0 Pf6-g4 
11. Pc3-e2 a7-a5 12. f4-f5 Pg4xe3 
13. Dd2xe3 e7-e6 14. f5xg6 f7xg6 
15. Pf3-g5 Lg7-h6 16. h2-h4 Tf8xf1+ 
17. Ta1xf1 Ta8-a7 18. De3-g3 e6-e5 
19. d4xe5 d6xe5 20. Dg3xe5 Ta7-e7 
21. De5-c5 Lc8-b7 22. a2-a4 … 
 
De partij ging echter als volgt verder. 
 
8. Lf1-d3 b7-d5 9. h2-h3 b5-b4 
 
Fr11 
Fischer, R. - Suttles, D.; New York 1965; MCL; 1–0 (37). 
 9. …  d7-b6 10. b2-b3 a7-a5 
11. 0-0 b5-b4 12. Pc3-e2 d6-d5 

13. e4-e5 Pf6-e4 14. Dd2-e1 f7-f5 
15. a2-a3 b4xa3 16. Ta1xa3 a5-a4 
17. De1-a1 Lc8-a6 18. Ld3xa6 Ta8xa6 
19. Pe2-c3 Dd8-c7 20. Pf3-e1 Tf8-a8 
21. Pe1-d3 Ta6-a7 22. Da1-b2 e7-e6 
23. Pd3-c5 Lg7-f8 24. Tf1-a1 … 
 
De partij ging echter als volgt verder. 
 
10. Pc3-e2 c6-c5 11. d4xc5!? Pd7xc5  
12. Le3xc5 d6-c5 13. e4-e5 Pf6-d5 
14. Ld3-e4 … 
 

 
 
 

14. … e7-e6 15. c2-c4 b4xc3 
16. Pe2xc3 Lc8-b7 17. 0-0-0 Db8-b6 
18. Le4xd5 Ta8-d8 19. Pc3-a4 Db6-c7 
20. Dd2-c3 … 
 
Fr11 
De3 valt te prefereren. 
 
20. … b7xd5 21. Dc3xc5 … 
 
Fr11 
Kb1 ofwel uit de vuurlinie is de hardnekkigste voortzetting. 
 
21. … Dc7xc5 
 
Fr11 
Stelt voor de dames nog maar even op het bord te houden 
met Db7. Dat dreigt op f3, op a2 en Tc8. 
 
22. Pa4xc5 Td8-c8 
 
Fr11 
Waarom niet Lh6!? 
 
23. b2-b4 Ld5xa2 
 
Fr11 
Geeft hier de voorkeur aan Tfd8. 
 
24. Kc1-b2 … 
 
Fr11 
De koning moet van de c-lijn, maar dan is d2 toch een betere 
optie. 
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24. … La2-d5 25. Td1-d3 … 
 

 
 
MD 
Hier dacht deze amateur ‘kat in 't bakkie: a5!' maar Fritz geeft 
de voorkeur aan f7-f6 en Albert aan Tc7. 
 
25. … Tc8-c7 26. Pf3-d4 … 
 
Fr11 
Heeft nu a7-a5 ook ontdekt en wil onverwijld Ta1 spelen: 26. 
Th1-a1 f7-f6 en 27. Ta1-e1 a7-a5. 
 
26. … Tf8-c8?! 
 
MD 
Natuurlijk zag Albert a5, maar vertrouwde het niet. 
 
Fr11 
26. … a7-a5!?, 27. Pd4-c2 a5xb4 en zwart wint. 
 
27. Th1-a1 … 
 
Fr11 
27. Pd4-b5 faalt vanwege: 
27. …  c7xc5 28. b4xc5 Tc8-b8 
29. Td3xd5 Tb8xb5+ 30. Kb2-c3 e6xd5 
31. Kc3-d4 Tb5-b2 32. c5-c6 Tb2-c2 
33. Kd4xd5 Lg7-f8 34. Th1-a1 Tc2-c5+ 
35. Kd5-d4 Tc5xc6 36. Ta1xa7 Tc6-c2 
37. g2-g3 Lf8-c5+ 
  
27. … Lg7-f8 28. Pd4-d5?? … 
 
Fr11 
28. g2-g3 was de enige zet. 
 
28. … Tc7xc5+ 29. b4xc5 Tc8-b8 
30. Ta1xa7 … 
 
Fr11 
Hardnekkiger is: 
30. Ta1-a5 Lf8xc5 31. Kb2-c1 Lc5-b4 
32. Ta5xa7 Tb8xb5 
 
Zwart wint toch ook. 
 
30. … Tb8xb5+ 31. Kb2-c3 … 

Fr11 
Kc1 kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. 
31. … Tb5xc5+ en 32. Kc1-d2 Tc5-c8. Zwart wint. 
 
31. … Lf8xc5 32. Ta7-c7 … 
  

 
 
32. … Lc5-b6 33. Tc7-c8+ Kg8-g7 
34. g2-g4 … 
 
Fr11 
34. g2-g3 helpt ook niet meer. 
34. … Lb6-a5+ 35. Kc3-d4 Tb5-b4+ 
36. Kd4-c5 Tb4-c4+ 37. Kc5-b5 Tc4xc8 
38. Kb5xa5 Ld5-g2 
 
Met winst voor zwart. 
 
34. … Lb6-a5+ 35. Kc3-d4 Tb5-b4+ 
36. Kd4-e3 Tb4-e4+ 37. Ke2-f2 Te4xf4+ 
38. Kf2-g3 … 
 
Fr11 
Iets beter is Kf2-e2, maar beïnvloed de uitslag niet:  
38. … Tf4-c4 39. Tc8-e8 Tc4-e4+ 
40. Td3-e3 Te4-a4 
 
38. … Tf4-f1 
 
Fr11 
Dreigt mat in 2. 
 
39. Td3xd5 e6xd5 40. Tc8-c5 … 
 
Fr11 
40. Kg3-g2 verbetert nauwelijks iets aan de stelling. 
40. … Tf1-e1 41. Tc8-c5 Te1-e2+ 
42. Kg2-f3 Te2-f2+ 43. Kf3-g3 La5-e1 
 
Zwart staat gewonnen. 
 
40. … La5-e1+ 41. Kg3-g2 Tf1-f2+ 
42. Kg2-g1 Tf2-d2 43. Tc5-c7 Td2-e2 
 
Zoals te verwachten wint zwarte de partij (0-1). 
 

Rinus Degeling 
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Statistieken na Ronde 2 
Uitslagen Ronde 2 
Overschie 1 - Spijkenisse 2 3 - 5 
De Willige Dame 1 - UVS 1 2½ - 5½ 
DSC Delft 3 - Dordrecht 1 3½ - 4½ 
Souburg 1 - ASC 1 4½ - 3½ 
Bergen op Zoom 1 - CharloisEuropoort 2 4 - 4 
 
Stand KNSB klasse 3G na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 Dordrecht 1 2 4 10½ 
2 Spijkenisse 2 2 4 9½ 
3 Souburg 1 2 4 9½ 
4 UVS 1 2 3 9½ 
5 DSC Delft 3 2 2 8 
6 Bergen op Zoom 1 2 1 7½ 
7 Charlois Europoort 2 2 1 7 
8 Overschie 1 2 1 7 
9 ASC 1 2 0 7 
10 De Willige Dame 1 2 0 4½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Henk Ochtman - Rick van der Pluijm 1 - 0 
Erik Brandenburg - Ruud van der Beek ½ - ½ 
Ronald Ruytenberg - Rob Kalkman ½ - ½ 
Cor Feelders - Wilmar Meijer 0 - 1 
Albert Segers - Ricardo Klepke 1 - 0 
Maurits de Jong - Daniel Zevenhuizen 0 - 1 
Henri Krop - Jeffrey Stoffers 0 - 1 
Daan Smit - Ivan Deceuninck 0 - 1 
 
Spelersstatistieken na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Albert Segers 2 2 2314 2047 
2 Henk Ochtman 2 1½ 2238 2160 
3 Erik Brandenburg 2 1 2160 2105 
4 Maurits de Jong 2 1 1896 1955 
5 Han Smit 1 ½ 2092 1900 
6 Ronald Ruytenberg 1 ½ 1917 2066 
7 Cor Feelders 2 ½ 1814 2084 
8 Henri Krop 2 0 1660 1801 
9 Daan Smit 2 0 1597 1729 
 
 
Eerste wint degradatieduel 
Na het knappe gelijke spel tegen titelkandidaat UVS en 
vervolgens de gevoelige nederlaag tegen Spijkenisse kwam 
opeens de degradatiestreep gevaarlijk dichtbij. De Willige 
Dame, in laatste positie door 2 nederlagen, leek in de derde 
ronde de ideale tegenstander om een aantal plaatsen te 
stijgen. Het werd een spannend middagje, waarop Overschie 
uiteindelijk net aan het  langste eind trok. De middag begon 
uitstekend. Erik rekende (2)vlot af met zijn tegenstander. Zijn 
loperpaar speelde een gehavende koningsstelling volledig 
stuk. Albert kreeg een tegenvaller te verwerken en schrijft 
daar zelf het volgende over. 
 
Uitgerust en vol goede moed (2 uit 2 in de pocket) kwam ik - 
op tijd - aan in het clublokaal. Wat kon er eigenlijk mis gaan? 
Een eerste blik opn mijn tegenstander versterkte dit gevoel: 
een oudere man, een heel vriendelijke uitstraling en klein van 
stuk. Alleen de witte puntbaard ontbrak. De opening was een 
witte Colle-Feelders tegen mijn bescheiden 1. … g6. Het kon 
niet anders of mijn tegenstander zou dolblij zijn met een 
remise dacht ik, maar toen kwam g4! Een logische en sterke 
zet, maar ik dacht vooraf dat Ld3 en Le6 prima speelbaar 
zouden zijn. Ik verwachtte natuurlijk niet zo’n agressieve zet 
van deze tegenstander, maar helaas. Jammer dat er twee 

zetten waren (eigenlijk drie), want nu besteedde ik een half 
uur bedenktijd om uit twee kwaden te kiezen. Ik koos voor 
een pionoffer, dit gaf enige compensatie, maar mijn vervolg 
met Pf6 was niet zo best. Bovendien blunderde ik kort daarna 
met Th8?, want hierna volgde de mokerslag Txg6!. Ik stond 
op slag verloren. Verlies van mijn dame plus tegen een toren 
en een paard. De rest van de partij was ik dan ook kansloos. 
Op zet 40 beëindigt wit de par tij in stijl met opnieuw een 
Txg6+. Een harde les. Onderschat nooit je tegenstander! Ik 
had nota bene vooraf een paar, weliswaar oude, partijen van 
mijn tegenstander nagespeeld en toen viel me zijn tactische 
vaardigheid al op. Kan je alleen uit zetten slechte of goede 
zetten, kies dan snel, want het maakt toch niet veel uit. Tijd 
heb je namelijk nodig voor de belangrijke keuzes. Dit lijkt een 
simpel advies, maar moeilijk om toe te passen. 
 
Zowel de spanning als de overwinning was in grote mate te 
danken aan Maurits, die na de 20e zet (20. … Pe5-f7) tegen 
de volgende stelling aankeek. 
 

 
 

Tabitha Snikkers vs Maurits de Jong 
Overschie 1 vs De Willige Dame 1, Bord 7 

 
De tegenstandster van Maurits was een 16 jarig meisje met 
een verbluffende rating van 1495. Na 21. Lc4 geeft Fritz wit 
+2 en wordt het een harde dobber. Gelukkig kwam de jonge 
dame tot de zet 21. Lf3 (+0,5). Maurits kwam terug en na wat 
weifelende zetten en een behoorlijke blunder bleef het punt 
in Overschie. Een zeer welkome zege, die de stand van 2-1 
bracht, maar er gebeurde natuurlijk meer.  
 
Cor wist er 3-1 van te maken. Hij stond al snel beter en zijn 
tegenstander kwam er simpelweg niet aan t e pas. Door de 
nederlaag van Daan, die al snel in betere stelling een stuk 
weg blunderde, mocht de Willige Dame nog even hopen (3-
2). Henri had na melijk zijn iets betere stelling enigszins 
overschat en had zijn uitvlucht gezocht in een toreneindspel, 
met een dubbelpion en een pion minder. Gelukkig voorkwam 
Henri dat de koning een pionnenopmars kon ondersteunen 
en behaalde hij toch nog een remise. (3,5-2,5). Een gelijkspel 
was eigenlijk al binnen want de tegenstander van Ronald 
speelde slechts door met het oog op het  eerste bord waar 
Henk aan speelde. In een enigszins mat potje werd het 
evenwicht niet of nauwelijks verbroken en werden achteraf 
gezien slechts door beide spelers een paar kleine kansjes. 
De remise op het derde bord werd dan ook meteen getekend 
op het moment dat het eerste bord was afgelopen (5-3).  
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Henk speelde ongetwijfeld de meest spectaculaire partij van 
de dag. Na snel in de partij een pion te hebben gewonnen 
kwam zijn tegenstander met een s tukoffer, dat een 
gevaarlijke koningsaanval opleverde. Henk’s stelling zag er 
volgens de tegenstander niet uit en eerlijk gezegd had hij 
daar gelijk in. Henk wist echter secuur te verdedigen. Met 
een kwaliteit minder ging hij het eindspel in, maar de 
opgestoomde pionnen gaven ruime compensatie. Promotie 
kon uiteindelijk niet meer worden voorkomen en hiermee ging 
de overwinning naar Henk en Overschie (4,5-2,5). Door deze 
overwinning heeft het eerste team 3 punten afstand 
genomen van de degradatiestreep en kan het weer 
voorzichtig naar boven kijken.  
 

Jeroen van der Meer & Albert Segers 
 
 
Statistieken na Ronde 3 
Stand KNSB klasse 3G na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 Dordrecht 1 3 5 14½ 
2 UVS 1 3 5 14½ 
3 Souburg 1 3 5 13½ 
4 Spijkenisse 2 3 4 11½ 
5 Charlois Europoort 2 3 3 13 
6 Bergen op Zoom 1 3 3 12 
7 Overschie 1 3 3 12 
8 DSC Delft 3 3 2 11 
9 ASC 1 3 0 10½ 
10 De Willige Dame 1 3 0 7½ 

Uitslagen Ronde 3e 
Spijkenisse 2 - CharloisEuropoort 2 2 - 6 
ASC 1 - Bergen op Zoom 1 3½ - 4½ 
Dordrecht 1 - Souburg 1 4 - 4 
UVS 1 - DSC Delft 3 5 - 3 
Overschie 1 - De Willige Dame 1 5 - 3 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Henk Ochtman - Jaap Verhoef 1 - 0 
Erik Brandenburg - Arno Slagboom 1 - 0 
Ronald Ruytenberg - Joop de Jong ½ - ½ 
Cor Feelders - Jacques Hennekes 1 - 0 
Albert Segers - Pierre Smeets 0 - 1 
Henri Krop - Johan Went ½ - ½ 
Maurits de Jong - Tabitha Snikkers 1 - 0 
Daan Smit - Marcel Pluymert 0 - 1 
 
Spelersstatistieken na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Henk Ochtman 3 2½ 2330 2161 
2 Erik Brandenburg 3 2 2186 2111 
3 Albert Segers 3 2 2143 2046 
4 Maurits de Jong 3 2 1888 1969 
5 Cor Feelders 3 1½ 1995 2083 
6 Ronald Ruytenberg 2 1 1976 2066 
7 Han Smit 1 ½ 1900 2086 
8 Henri Krop 3 ½ 1642 1931 
9 Daan Smit 3 0 1529 1815 
 

 
 

Overschie 2 
Winst op Erasmus 3 
Vrijdag 30 september j.l. speelde Overschie 2 haar eerste 
thuiswedstrijd tegen het derde team van Erasmus. In een 
soort van fantasieopstelling omdat Murphy graag met wit 
wilde spelen en dus van bord wisselde met Ronald. Op het 
laatste bord viel Niels verdienstelijk in. 
 
Op het eerste bord speelde Han met de zwarte stukken en 
antwoordde met de Franse verdediging na de openingszet 
e2-e4. Het leek lange tijd gelijk te staan, maar op het moment 
dat Han remise kreeg aangeboden was Niels in tijdnood en 
in afwachting van het antwoord van zijn tegenstander. De 
klok van Han bleef doortikken en meteen nadat het aanbod 
van Niels werd geweigerd, speelde Han door. Niet veel later 
wist hij de winst te pakken door stukwinst. 
 
Aad, op bord 2, speelde met wit het Spaans tegen Jan Hoek 
van Dijke. Er kwam een vreemde variant op het bord na  de 
vierde zet: Lc5. Lange tijd bleef het gelijk opgaan, maar Aad 
stond sterk en actief. Hierdoor wist de twee bordspeler diep 
in het eindspel de partij te winnen. Naast hem zat Hans, die 
met zwart zijn favoriete Franse verdediging speelde. Zijn 
tegenstander op bord 3, Lucian Mihailescu, durfde niet veel 
in de opening en dus kwam de ruilvariant op het bord. Deze 
variant leidt namelijk vaak tot remise. Wit speelde echter niet 
actief genoeg en nadat Hans de E-lijn had opgeëist met twee 
zwarte torens, drongen diezelfde torens even later door tot 
de zevende rij. Hier kunnen de torens lelijk te keer gaan en 
dus won hij daarna vrij snel. 
 
Murphy mocht aan een vrij hoog bord (4) plaatsnemen en 
deed dat met verve. Aanvallend spelend overrompelde hij 
zijn tegenstander snel. 
 

Dit kan niet worden gezegd van Arnout van Kempen, die op 
bord 5 speelde. Hij kwam slecht uit de opening. Een mislukte 
Meraner opening. Lange tijd probeerde hij onder de druk van 
wit uit te komen en dat vergde veel tijd.  Rond de 30e zet 
kwam hij eindelijk beter te staan en r uilde opzettelijk zijn 
dame in voor een toren, loper en een vrijpion die dreigde te 
promoveren. Helaas maakte hij het zichzelf daarna moeilijk 
door zijn belangrijke pion op  b4  weg te geven. Dit kostte 
hem wederom veel tijd. Uiteindelijk wist Arnout een stelling 
op het bord te toveren die winnend was. Nog 4 tot 5 zetten 
en de witte koning stond mat, maar daar had hij nog maar 15 
seconden voor op z ijn klok staan. Dat lijkt weinig, maar het 
voldoende om de reeds verzonnen zetten te kunnen spelen. 
Het onwaarschijnlijke gebeurde echter. Hij drukte zijn klok in, 
maar zijn tijd bleef doorlopen. Zijn tegenstander wachtte erg 
geduldig de wegtikkende secondes van de defecte klok af en 
stak zijn hand u it. Arnout dacht dat zijn tegenstander het 
onvermijdelijke ook had gezien en opga f. Zijn verbazing en 
teleurstelling was dan ook groot toen hij begreep dat zijn 
tegenstander hem feliciteerde met zijn verlies!? Het is 
hoogstwaarschijnlijk overbodig om schrijven hoe Arnout zich 
voelde en wat hij dacht.  
 
Ruud Jan speelde op bord 6 een degelijke partij en drukte 
zijn tegenstander steeds verder de hoek in. Een snelle 
overwinning was het resultaat. Zijn buurman Ronald op bord 
7 kreeg een pion cadeau (het Blackmar Diemer gambiet) en 
gaf deze niet meer terug. Wit haalde nooit de nodige 
compensatie en Ronald bouwde rustig verder aan zijn 
stelling, waardoor zijn tegenstander uiteindelijk niets anders 
kon doen dan opgeven. 
 
Het laatste bord werd bezet door Niels, die inviel voor de 
zieke reservespeler Serge. Ondanks zijn jonge leeftijd 
verbruikte Niels veel tijd. Het vinden van een goed plan bleek 
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lastig en daarom bood hij uiteindelijk vanwege tijdnood 
remise aan. Zijn tegenstander speelde door, maar op een 
tweede remiseaanbod wilde zijn tegenstander niet afslaan. 
  

Arnout van Kempen 
 
 

Statistieken na Ronde 1 
Stand RSB klasse 2D na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 1 2 6½ 
2 Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1 2 6 
3 Onesimus 1 1 2 6 
4 Maassluis 1 1 1 4 
5 HZP Schiedam 2 1 1 4 
6 RSR Ivoren Toren 5 1 0 2 
7 Fianchetto 3 1 0 2 
8 Erasmus 3 1 0 1½ 
 
Uitslagen Ronde 1 
HZP Schiedam 2 - Maassluis 1 4 - 4 
Fianchetto 3 - Nieuwerkerk 2 2 - 6 
RSR Ivoren Toren 5 - Onesimus 1 2 - 6 
Overschie 2 - Erasmus 3 6½ - 1½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Han Smit - Bram de Knegt 1 - 0 
Aad Everwijn - Jan Hoek van Dijke 1 - 0 
Hans Doornheim - Lucian Mihailescu 1 - 0 
Murphy Brunings - Joram Simons 1 - 0 
Arnout van Kempen - Cor van As 0 - 1 
Ruud-Jan Kloek - Alik Tchavelachvili 1 - 0 
Ronald Verbeek - Ron Ansem 1 - 0 
Niels van Deijen - Rens Hesselmans ½ - ½ 
 
Spelersstatistieken na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Han Smit 1 1 2001 1900 
2 Aad Everwijn 1 1 1944 1854 
3 Hans Doornheim 1 1 1939 1822 
4 Ruud-Jan Kloek 1 1 1877 1726 
5 Ronald Verbeek 1 1 1824 1701 
6 Murphy Brunings 1 1 1823 1725 
7 Niels van Deijen 1 ½ 1411 1517 
8 Arnout van Kempen 1 0 1474 1816 
 
 

Verlies tegen mede titelkandidaat 
Donderdag 27 oktober jl speelden wij onze eerste uitwedstrijd 
tegen het eerste team van Onesimus. De leden van deze 
schaakclub spelen hun potjes in een schoolgebouw waar de 
tafeltjes zeer klein zijn. Ze zijn maar net groot genoeg om je 
wedstrijdformulier en drankje kwijt te kunnen. Buiten de acht 
tafels waren er nog enkele tafeltjes bezet met schakers van 
Onesimus. Nadat Ruud-Jan als laatste was binnengekomen, 
door enkele probleempjes met het OV konden wij rond 20:10 
uur beginnen. Dat het geen makkelijke avond zou worden 
wisten we. Op papier heeft Onesimus het sterkste team. Vlak 
daarna komen wij en de rest heeft beduidend lagere ratings 
dan Onesimus en SGO. 
 
Han (1) speelde met wit tegen Henderson deze beginzetten: 
1. e2-e4 e7-e6 en 2. d2-d4 c7-c5 . Geen alledaagse opening. 
Daarna schoof Han zijn pion door naar d5 en kwam er een 
soort Ben-Oni op het bord. Door vreemde manoeuvres kon 
zwart niet rocheren en stond wit overduidelijk beter. Daarna 
volgde een fase waarin zwart bijna gelijk leek te staan. Han 
had intussen twee torens en een dame op de e-lijn staan, die 

zwart uiteindelijk noodlottig werden. Zwart kwam een pion 
achter te staan en kwam dit verlies niet meer te boven. 
 
Jeroen (2) speelde met zwart tegen Moolenaar. Na de veel 
gespeelde beginzet e2-e4 kwam een ‘Scandinavier’ op het 
bord. Wit behandelde de opening goed en kwam er beter uit. 
Lange tijd had wit het beste van het spel, maar omdat de 
standen op overige borden ongunstig waren besloot Jeroen 
tot een gewaagde zet. Een paard aan de rand dekken met de 
dame. Dit bleek te veel gevraagd en na enkele zetten moest 
Jeroen capituleren. 
 
Hans (3) had duidelijk zijn ‘dag’ niet die avond en s peelde 
met wit tegen Rensen. Na de openingszet e2-e4 kwam na 
c7-c5 en c2-c3 de Alapinvariant op het bord, dat op klassieke 
wijze met d7-d5 werd beantwoord. Wit schoof daarna de pion 
door na e5, zodat een soort doorschuifvariant van het frans 
ontstond met het verschil dat zwart de loper buiten de keten 
kon krijgen. Met Lb5 beging Hans een blunder en kostte hem 
minimaal een pion. Hans reageerde met de zet Dd1-a4 totaal 
verkeerd, waarna zwart simpelweg de aangevallen loper 
terughaalde naar f5 en daarmee materieel voordeel had van 
een loper tegen twee zwarte pionnen. Helaas voor Hans kon 
zwart snel ontwikkelen en kwam de compensatie nooit in 
beeld. Op zet 43 volgde opgave. 
  
Aad (4) speelde met zwart tegen de Korte, een buurman van 
de Oude. Wit opende met b2-b4 en Aad antwoordde met d7-
d5. Het leek gelijk op te gaan tot en met de 19e zet. Wit had 
een indrukwekkende ‘vier op een r ij’ van d3 naar a6. De 
zwarte loper stond op a8 en na e6-e5 kon wit antwoorden 
met e3-e4. De zwarte loper was voor altijd opgesloten op a8. 
Wit speelde het vervolg met een stuk meer en kon zonder 
capriolen gemakkelijk winnen.  
 
Jullie verslaggever (5) kreeg met een Pirc verdediging van de 
Oude te maken. Wit had de formatie twee paarden eruit en 
pionnen op d4, e4 & f4. Zwart had een formatie met d6, g6, 
Pf6 en Lg7 en speelde op de 5e zet het tweesnijdende c7-c5. 
Ik had scherp kunnen reageren met e5, Pg4, Lb5+, Ld7 en 
tot slot e6 met scherp spel. Maar ja … openingen ben je 
meestal vergeten op het moment dat je ze tegen krijgt. Dus ik 
speelde dxc5. De stelling die daarna op het bord kwam bleef 
voor mij lastig en na lang nadenken kreeg ik rond de 24e zet 
warempel een betere stelling. Alleen heb ik verkeerd 
gereageerd op een pionzet en ruilde ik de pion op h6 terwijl 
ik mijn pion op h3 had moeten doorschuiven naar h4 ter 
ondersteuning van mijn pion op g5.  Belangrijkste was dat 
mijn koning toegang had tot veld h3 en bovendien geen g-lijn 
werd geopend. Dit was mijn grootse fout en dit kostte mij 
bijna de par tij. Ergens had z wart simpel een pion kunnen 
winnen, maar zag meer. Alles leek goed te gaan voor zwart, 
maar een paardvork redde op het aller laatste moment mijn 
stelling en dus werd remise overeengekomen. 
 
Ruud Jan (6) speelde met zwart zijn elastische huisvariant 
tegen van Eijsden. Helaas heb ik geen doorslag van hem 
gekregen en k an niet in detail ingaan op de op ening en 
middenspel. Wat ik meekreeg was dat Ruud-Jan een pion 
achter stond met compensatie, maar wit zijn dame in liet 
staan. Na deze vergissing kon zijn tegenstander uiteraard 
meteen opgeven. 
  
Murphy (7) speelde met wit tegen Tillemans, maar wilde zijn 
partij om begrijpelijke redenen niet inleveren bij mij. Er 
gebeurde hetzelfde als op bo rd zes, maar met verwisselde 
kleuren. Zo stonden beide teams qua blunders gelijk, maar 
moesten wij een vierde nederlaag noteren.  
  
Ronald (8) opende met e6 na e4 van Scholvinck. Er kwam 
via verwisseling van zetten de afruilvariant op het bord. De 
strijd leek zich eerst toe te spitsen op bezit van de e-lijn maar 
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na wat manoeuvreren had Ronald de c-lijn stevig in handen. 
Later zette wit niet optimaal voort en kwam de witte koning in 
de verdrukking te staan. Uiteindelijk won Ronald een pion en 
de partij. 
 
Deze uitslag betekent waarschijnlijk dat promotie er niet meer 
in zit. Onesimus heeft nu de beste papieren, maar uiteraard 
is het nog maar af te wachten of Onesimus geen steken laat 
vallen en alle wedstrijden wint. Uiteraard moeten we zelf ook 
wel blijven winnen. 
 

Arnout van Kempen 
 
 
Statistieken na Ronde 2 
Stand RSB klasse 2D na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 Nieuwerkerk a/d IJssel 2 2 4 11 
2 Onesimus 1 2 4 10½ 
3 Overschie 2 2 2 10 
4 RSR Ivoren Toren 5 2 2 7 
5 Erasmus 3 2 2 6½ 
6 Maassluis 1 2 1 7 
7 HZP Schiedam 2 2 1 7 
8 Fianchetto 3 2 0 5 
 
Uitslagen Ronde 2 
Erasmus 3 - HZP Schiedam 2 5 - 3 
Nieuwerkerk 2 - Maassluis 1 5 - 3 
Fianchetto 3 - RSR Ivoren Toren 5 3 - 5 
Onesimus 1 - Overschie 2 4½ - 3½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Henk Henderson - Han Smit 0 - 1 
Anton Moolenaar - Jeroen v/d Meer 1 - 0 
Martin Rensen - Hans Doornheim 1 - 0 
Jan de Korte - Aad Everwijn 1 - 0 
Harm de Oude - Arnout van Kempen ½ - ½ 
Clement van Eijsden - Ruud-Jan Kloek 0 - 1 
Marcel Tillemans - Murphy Brunings 1 - 0 
Fons Scholvinck - Ronald Verbeek 0 - 1 
 
Spelersstatistieken na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Han Smit 2 2 2075 1900 
2 Ruud-Jan Kloek 2 2 1987 1726 
3 Ronald Verbeek 2 2 1919 1701 
4 Hans Doornheim 2 1 1752 1822 
5 Aad Everwijn 2 1 1745 1854 
6 Murphy Brunings 2 1 1646 1725 
7 Arnout van Kempen 2 ½ 1470 1816 
8 Niels van Deijen 1 ½ 1411 1517 
9 Jeroen vd Meer 1 0 1699 1898 
 
 

Gemakkelijke winst op Fianchetto 3  
Op vrijdag 18 november jl. speelde SGO 2 de derde wedstrijd 
thuis tegen Fianchetto 3. Op papier een zwakkere broeder uit 
de poule. Door de nederlaag met in de vorige uitwedstrijd 
tegen Onesimus is het voor SGO 2 te hopen dat dit team nog 
een misstap gaat maken.  
 
Arnout van Kempen (2) had vanwege zijn vakantie al vooruit 
gespeeld en had naar zeggen een moeizame pot. Gelukkig 
wist hij deze wel te winnen. Dat het een n iet al te moeilijke 
avond zou gaan worden bleek al vroeg op d e avond. Han 
Smit (1) en ondergetekende (3) wonnen snel. Han won door 
een simpele combinatie een stuk en ik won al snel een 

kwaliteit en een pion. Op dat moment stond SGO ook op de 
andere borden al zeer goed. Invaller Cor van Lennep (7) 
kreeg remise aangeboden en gezien de gelijke stand op het 
bord en d e voorsprong in de wedstrijd werd dit direct 
aangenomen. Ook Ruud-Jan Kloek won vrij eenvoudig een 
stuk en z ijn partij. De buit was binnen. Helaas ging geheel 
onverwacht Murphy Brunings in de fout. Hij stond 2 pionnen 
voor en had een betere stelling, maar na de blunder stond hij 
twee pionnen achter. Dat bleek niet te houden te zijn. 
 
Aad Everwijn stond al snel een pion voor en deze leek vrij 
gevaarlijk te gaan worden. Door een combinatie won hij nog 
een stuk en dus de partij. Jeroen van der Meer kwam in een 
eindspel met lopers van gelijke kleur terecht, waarin zijn 
tegenstander twee dubbelpionnen had. Jeroen voerde de 
druk langzaam steeds verder op. Zijn tegenstander dacht dat 
hij het op een remise kon houden, maar Jeroen wandelde 
met zijn pion op de koningsvleugel door, zodat een ruime 
overwinning werd geboekt. 
 
Door deze overwinningen staan wij nu 2e met 4 matchpunten 
en 16,5 bordpunten en Onesimus 1e met 6 matchpunten en 
17 bordpunten. Hopelijk wordt het nog spannend. 
 

Ronald Verbeek 
 
 
Statistieken na Ronde 3 
 
Stand RSB klasse 2D na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 Onesimus 1 3 6 17 
2 Overschie 2 3 4 16½ 
3 Nieuwerkerk a/d IJssel 2 3 4 14½ 
4 RSR Ivoren Toren 5 3 4 11½ 
5 Erasmus 3 3 4 11 
6 Maassluis 1 3 1 10½ 
7 HZP Schiedam 2 3 1 8½ 
8 Fianchetto 3 3 0 6½ 
 
Uitslagen Ronde 3 
HZP Schiedam 2 - Onesimus 1 1½ - 6½ 
Maassluis 1 - Erasmus 3 3½ - 4½ 
RSR Ivoren Toren 5 - Nieuwerkerk 2 4½ - 3½ 
Overschie 2 - Fianchetto 3 6½ - 1½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Han Smit - Jan Verheij 1 - 0 
Arnout van Kempen - Fred van Gent 1 - 0 
Ronald Verbeek - Aad Deegeling 1 - 0 
Jeroen v/d Meer - Dick Nugteren 1 - 0 
Aad Everwijn - Dirk van Dael 1 - 0 
Ruud-Jan Kloek - Peter Damkat 1 - 0 
Cor van Lennep - Johan Knijff ½ - ½ 
Murphy Brunings - Peter van Soest 0 - 1 
 
Spelersstatistieken na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Han Smit 3 3 2093 1900 
2 Ruud-Jan Kloek 3 3 1990 1726 
3 Ronald Verbeek 3 3 1889 1701 
4 Aad Everwijn 3 2 1802 1854 
5 Arnout van Kempen 2 1 1644 1816 
6 Hans Doornheim 2 1 1752 1822 
7 Jeroen vd Meer 2 1 1730 1898 
8 Murphy Brunings 3 1 1425 1725 
9 Cor van Lennep 1 ½ 1594 1663 
10 Niels van Deijen 1 ½ 1411 1517 
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Overschie 3
Sterk begin tegen Barendrecht 2 
Maandag 3 oktober 2011 moest het derde team voor haar 
eerste wedstrijd aantreden tegen Barendrecht 2. Hun sterke 
begin biedt perspectief voor de toekomst. 
 
Op bord 1 speelde, zoals we van hem gewend zijn, Rob de 
Wilt. Hoewel we ook vorig jaar tegen dit team speelden, had 
Barendrecht de opstelling aardig door elkaar gegooid. Dit 
jaar mocht Rob spelen tegen het tweede bord van vorig jaar 
en dit deed hij uitstekend. Met een leuke truc won hij al vrij 
snel een stuk. Zijn tegenstander probeerde het nog wel, maar 
zag al vrij snel in dat hij genadeloos ten onder zou gaan 
tegen de uitstekend opgezette aanval op zijn koningsvleugel. 
Na niet veel langer dan een uur was het eerste punt binnen!  
 
Serge Erdtsieck bezette het tweede bord. Na vorig seizoen 
een uitstekend debuut te hebben gemaakt als vaste 
basisspeler van het team, gaf hij daar dit seizoen een mooi 
vervolg aan. Zijn tegenstander kwam bijna een half uur te 
laat, maar liet zien een erg stugge speler te zijn. Serge kwam 
na veel moeite een pion voor en bood na aandringen van de 
coach remise aan om de winst van het team zeker te stellen. 
Zijn tegenstander kon dit gezien de stand op het bord niet 
weigeren en besloot na overleg het aanbod aan te nemen.  
 
Onze topscoorder van vorig jaar, Cor van Lennep, nam 
plaats achter bord 3. Cor kwam in een opening terecht, waar 
hij niet al te veel kennis van had. Uit de latere analyse bleek 
dat hij het niet goed heeft gespeeld, maar zijn tegenstander 
kon er geen winst uit halen. Waar Cor uitermate rustig bleef, 
kon zijn tegenstander de rust niet bewaren. Door middel van 
enkele combinaties wist hij dan ook het volle punt binnen te 
slepen. 
 
Op bord 4 speelde onze debutant Fokke Lindeboom. Fokke 
speelde hiervoor al jaren bij schaakclub Onesimus, maar 
speelt gelukkig voor Overschie nu i n ons derde team. Hij 
drong zijn tegenstander langzaam maar zeker verder 
achteruit. Zijn tegenstander stribbelde tegen, maar moest 
uiteindelijk capituleren, omdat Fokke overal een antwoord op 
wist te vinden. 
 
Wil de G ids kroop deze keer achter het 5e bord en moest 
aantreden tegen de eerste bordspeler van het vorig jaar. Hij 
gaf echter geen moment blijk van zenuwen. Sluw als een vos 
kwam hij een stuk voor. Zijn tegenstander probeerde nog een 
aantal leuke trucjes, maar het mocht niet baten. Wil had 
simpelweg overal een antwoord op. Aangezien Wil het 
langste bezig was, bepaalde hij de definitieve eindstand. 
 
Op bord 6 figureerde Niels van Diejen. Zijn tegenstander wist 
vorig jaar geen potten te breken tegen Cor van Lennep, maar 
deed het deze wedstrijd stukken beter. Hij speelde echter 
veel te snel en zag daardoor kwaliteitsverlies over het hoofd. 
Nadat hij later nog eens een stuk cadeau gaf, moest hij 
opgeven. 
 
Een bord verder, op 7, zat Leo Meerman. Leo is de laatste 
seizoenen uitgegroeid van invaller tot basisspeler en speelde 
een sterke partij. Helaas zag Leo h alverwege de partij een 
damezet van zijn tegenstander over het hoofd en gaf hij erg 
onfortuinlijk een stuk weg. Hij probeerde er daarna nog iets 
van te maken, maar het mocht helaas niet baten. 
 
Op bord 8 mocht de 16-jarige jeugdspeelster Saloua Tarifit 
voor het eerst invallen. Dit deed ze uitermate verdienstelijk 

en ze wist het haar tegenstander lang moeilijk te maken. 
Helaas zorgden een fout in de opening en i n het eindspel 
ervoor dat ze uiteindelijk moest opgeven. Desondanks bood 
deze partij perspectief voor de toekomst!  
 

Niels van Diejen 
 
 
Statistieken na Ronde 1 
Stand RSB klasse 3A na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 3-Torens 2 1 2 7 
2 De IJssel 2 1 2 7 
3 Krimpen a/d IJssel 5 1 2 6 
4 Overschie 3 1 2 5½ 
5 Barendrecht 2 1 0 2½ 
6 Ridderkerk 2 1 0 2 
7 Spijkenisse 5 1 0 1 
8 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1 0 1 
 
Uitslagen Ronde 1 
De IJssel 2 - Spijkenisse 5 7 - 1 
Krimpen a/d IJssel 5 - Ridderkerk 2 6 - 2 
Barendrecht 2 - Overschie 3 5½ - 2½ 
Nieuwerkerk 3 - 3-Torens 2 1 - 7 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Karim Dib - Rob de Wilt 0 - 1 
Tom Godthelp - Serge Erdtsieck ½ - ½ 
Ab Kamman - Cor van Lennep 0 - 1 
Eric Orle - Fokke Lindeboom 0 - 1 
Corné Noordegraaf - Wil de Gids 0 - 1 
M. Noordegraaf - Niels van Deijen 0 - 1 
Jan van Vlijmen - Leo Meerman 1 - 0 
Leo van Praag - Saloua Tarifit 1 - 0 
 
Spelersstatistieken na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Wil de Gids 1 1 1729 1565 
2 Cor van Lennep 1 1 1717 1663 
3 Rob de Wilt 1 1 1717 1647 
4 Fokke Lindeboom 1 1 1675 1619 
5 Niels van Deijen 1 1 1633 1517 
6 Serge Erdtsieck 1 ½ 1558 1788 
7 Saloua Tarifit 1 0 1323 - 
8 Leo Meerman 1 0 931 942 
 
 
Moeizame, maar mooie winst 
Vrijdag 4 november mocht Overschie 3 voor de tweede maal 
dit seizoen aantreden in RSB klasse 3A. Deze keer tegen het 
derde team van Nieuwerkerk a/d IJssel. 
 
Op bord 1 wist Rob de Wilt met zwart een mooie overwinning 
te boeken. Zijn tegenstander had gedur ende de partij enig 
tegenspel, maar kwam er niet echt aan te pas. Rob wist het 
spel langzaam maar zeker naar zich toe te trekken, waardoor 
druk opliep en uiteindelijk te groot werd voor wit. Kortom een 
punt voor Rob. 
 
 Serge Erdtsieck speelde op bord 2 en kwam niet goed uit de 
startblokken. Langzaam aan verbeterde hij zijn stelling en 
kwam een pion voor te staan. Ondanks dit voordeel gaf hij 
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zelf tijdens de partij aan dat het hem nog niet helemaal lekker 
zat. Zijn tegenstander zal echter een slechter gevoel hebben 
gehad, want vrij vroeg op de av ond had S erge zijn eerste 
winstpartij van het seizoen binnen. 
 
Nu we het toch over een moeilijk partij hebben, dan is die van 
Cor van Lennep een mooi voorbeeld om mee verder te gaan. 
Hij speelde met zwart op het derde bord en zette een Franse 
opening neer. Er werden wat ongebruikelijke zetten gedaan, 
waar Cor erg  scherp van profiteerde. Ter compensatie kon 
zijn tegenstander veel druk zetten op zijn koningsvleugel van 
zwart of beter gezegd wat daar nog v an over was. Toch, 
zoals we van hem gewend zijn, wist Cor zich uit deze 
benarde positie te wurmen en pakte de winst. 
 
Fokke Lindeboom had het op bord 4 niet gemakkelijk. Hij 
speelde met wit en kwam in de opening een pion achter. De 
stelling van zijn tegenstander was echter verre van goed en 
daardoor de pluspion niet verzilveren. Een remise was dan 
ook een logische en terechte uitslag. 
 
Een bord verder leken beide spelers al uit te kijken naar de 
feestdagen. Niels van Diejen kreeg in de opening een pion 
cadeau, maar gaf deze net zo vriendelijk even later weer 
terug. Zijn tegenstander vond dit waarschijnlijk zo sympathiek 
dat hij er een schepje bovenop deed en Niels een loper 
schonk. Gelukkig vond Niels één cadeautje genoeg en ronde 
de partij snel af. 
 
Op het 6e bord had Wil de Gids het weer niet gemakkelijk en 
zat, net als de vorige keer, het langst achter de stukken. Hij 
stond wel beter, maar zijn tegenstander kon vrij lang op elke 
aanval een antwoord vinden. Uiteindelijk werd onder tijdsdruk 
de aanval van Wil te veel van het goede en maakte zwart 
een fatale uitglijder. Ook voor Wil was een puntje te noteren.  
 
Naast Wil zat Roelf-Marten Duin, die ook geen gemakkelijke 
avond had. Hij moest een stuk cadeau geven, maar wist zich 
behendig terug in de wedstrijd te vechten. Helaas zag hij niet 
veel later een zet over het hoofd en was verlies nagenoeg 
onafwendbaar. 
 
Normaal speelt Leo Meerman op bord 8, maar hij moest zich 
helaas afmelden. De slechts 10 jaar oude Jurriaan Verbeek 
mocht daarom zijn debuut maken en deed dit groots. Hij liet 
zijn tegenstander lang alle hoeken van het bord zien. Het 
water stond zwart aan de lippen, maar wist rustig te blijven. 
Helaas speelde ervaring Jurriaan parten. Onze gigant op het 
laatste bord kon de partij niet definitief in zijn voordeel doen 
beslissen en zag tot overmaat van ramp een aanval op zijn 
toren over het hoofd. De omslag in materieel voordeel werd 
Jurriaan fataal. Hij bood nog heel even goed verzet, maar het 
mocht niet meer baten. Het was met recht een prachtig en 
gedenkwaardig debuut van wellicht de jongste debutant van 
SGO ooit. 
 

Niels van Diejen 
 
 
Statistieken na Ronde 2 
Stand RSB klasse 3A na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 De IJssel 2 2 4 13 
2 3-Torens 2 2 4 12½ 
3 Overschie 3 2 4 11 
4 Krimpen a/d IJssel 5 2 2 8 
5 Barendrecht 2 2 1 6½ 
6 Ridderkerk 2 2 1 6 
7 Spijkenisse 5 2 0 3½ 
8 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 2 0 3½ 

Uitslagen Ronde 2 
De IJssel 2 - Krimpen a/d IJssel 5 6 - 2 
Ridderkerk 2 - Barendrecht 2 4 - 4 
Overschie 3 - Nieuwerkerk 3 5½ - 2½ 
Spijkenisse 5 - 3-Torens 2 2½ - 5½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Rob de Wilt - Joost Molenaar 1 - 0 
Serge Erdtsieck - Jeroen Engelberts 1 - 0 
Cor van Lennep - Hugo Trimp 1 - 0 
Fokke Lindeboom - Cees Verschoor ½ - ½ 
Niels van Deijen - Jos Boukema 1 - 0 
Wil de Gids - Rob van Houweling 1 - 0 
Roelf Marten Duin - Han v/d Hoeven 0 - 1 
Jurriaan Verbeek - Carel Heine 0 - 1 
 
Spelersstatistieken na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Rob de Wilt 2 2 1834 1647 
2 Wil de Gids 2 2 1803 1565 
3 Cor van Lennep 2 2 1711 1663 
4 Niels van Deijen 2 2 1526 1517 
5 Serge Erdtsieck 2 1½ 1751 1788 
6 Fokke Lindeboom 2 1½ 1554 1619 
7 Saloua Tarifit 1 0 1323 - 
8 Roelf Marten Duin 1 0 1067 1268 
9 Jurriaan Verbeek 1 0 1047 - 
10 Leo Meerman 1 0 931 942 
 
 
Spannende strijd tegen 3-Torens 2 
Op vrijdagavond 25 november jl. moesten de m annen van 
SGO 3 het op ne men tegen medekoploper 3-Torens. Het 
werd een spannend avondje. 
 

 
 

Vooraf ontspannen aan de bar om er later weer terug te keren. 
 

vlnr en vanv 
Daniel Trochenine, Cor van Lennep, Hans Doornheim, Niels van 

Deijen, Rob de Wilt, Roelf Marten Duin, Wil de Gids, Fokke 
Lindeboom en Serge Erdtsieck 

 
Roelf Marten Duin (7) had zich thuis terdege voorbereid en 
speelde met wit een nogal bizarre opening. 1. e4 e5  2. Pf3 
Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pxf7?! Het Cochrane Gambiet (i.p.v. een 
gezonde Russische opening). Dit gambiet staat als zeer 
dubieus bekend, omdat wit slechts 2 pionnen voor zijn paard 
krijgt en zonder al teveel compensatie. Op het bord van Cor 
van Lennep (3) gebeurde juist het tegenovergestelde. Zijn 
tegenstander offerde een stuk voor 2 pionnen. 
 
Halverwege de avond zag het er goed uit voor de onzen. 
Rob de Wilt (1) was met wit beter uit de Siciliaanse opening 
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gekomen, Fokke Lindeboom (4) had een mooie Grunfelder  
op het bord en leek dat beter te begrijpen dan zijn zwetende 
tegenstander, Niels van Diejen (5) staat altijd beter en zo nu 
ook. Ook hij stond een stuk tegen 2 pionnen voor. Het leek 
wel het thema van de avond. Debutant Daniel Trochenine (8) 
stond op zijn minst gelijk, zo niet beter. Met zijn stukken op 
de juiste plaats had hij een goede stelling opgebouwd. Bij Wil 
de Gids (6), die met zwarte speelde, stond het bord volledig 
in brand. Wit had een pion op f7 en 3 pionnen tegen een 
loper. Doordat beide ook nog een loper en 2 torens hadden, 
waarmee wit dreigde binnen te komen, was de situatie 
redelijk ondoorzichtig gedurende de partij. Teamcaptain Hans 
had het dan ook niet gemakkelijk. 
 
Serge Erdtsieck (2) kreeg als eerste van de avond in een 
gelijke, misschien zelfs iets mindere stand vanwege zijn 
dubbelpion op de f-lijn, remise aangeboden. Gezien de stand 
op de borden was dat geen probleem om die aan te nemen. 
 
Vreemd genoeg krijgen dit soort spannende wedstrijden ook 
altijd de meest bizarre wendingen. Oké, Roelf Marten verloor 
in een nog steeds mindere stand door een mooie combinatie 
van zijn tegenstander, maar op bord 1 trapte Rob, die beter 
stond, in een akelige grap van zijn tegenstander die gebruik 
maakte van een gepende loper op c5. Kortom we stonden 
ineens 2,5-0,5 achter. 
 
De tijd verstreek langzamerhand en over het algemeen 
hadden de o nzen daar minder van. Cor, Niels en D aniel 
kwamen licht in tijdnood. Daarnaast raakte Daniel na e en 
afruil van stukken en een vorkje van een vijandelijke pion ook 
nog een s tuk kwijt, zodat wij virtueel met 3,5-0,5 achter 
stonden. 
 
Slim genoeg bood de tegenstander van Wil, bij wie het bord 
nog steeds in brand stond, remise aan. Wil wilde wel, maar 
vond eigenlijk ook wel dat hij beter stond. Kortom doorspelen 
tot je erbij neervalt, riep kapitein Hans. Waar soms het gras 
niet altijd groen is en de lucht niet altijd blauw, klaarde de 
laatste flink op. De sluwe Cor had een leuk grapje bedacht. 
Hij zette zijn verbouwereerde en gewichtige tegenstander 
pardoes mat in twee. De glimlach van Cor was mooi om te 
zien. Tussenstand: virtueel 3,5-1,5 achter. 
 
Inmiddels kwam Niels beter te staan, maar had nog maar erg 
weinig tijd over. Daniel stond nog steeds een stuk achter en 
probeerde van alles. Ook om zijn pion naar de overkant te 
loodsen. Helaas was zijn tegenstander te goed om dit te 
laten gebeuren. Helaas een nul, maar wel een mooi debuut 
in het derde. Tussenstand: 3,5-1,5, maar dan nu niet virtueel 
meer. 
 
Fokke Lindeboom had in het vroege middenspel een pion 
veroverd en was in een toreneindspel met dus een pion meer 
en een betere pionnenstelling terecht gekomen. Daar is 
techniek voor nodig, zo zei hij. Kalm, uiterst beheerst en 
zonder zijn tegenstander ook maar een poging tot tegenspel 
te gunnen, schoof Fokke de partij uit. Zelden heb ik een partij 
gezien uit één stuk zoals deze, maar wellicht dat Fritz het 
tegendeel aantoont. Tussenstand: 3,5-2,5 en dus nog steeds 
achter. 
 
Wil had een loper tegen twee verbonden vrijpionnen op de 
koningsvleugel. Verder hadden beide nog drie pionnen op de 
damevleugel geparkeerd staan. Normaal gesproken een 
uitgemaakte zaak. Bovendien had Wil veel meer tijd op zijn 
klok en was zijn tegenstander in zware tijdnood. Niels, ook in 
een heftige tijdnood, had een mataanval. De tegenstander 
kon die alleen maar pareren door op zijn minst een kwaliteit – 
toren tegen een paard - weg te geven. Kortom de spanning 
liep daar flink op. Ook bij Wil liep de spanning op, waardoor 
het niet goed speelde. Hij haalde wel de pi onnen op d e 

koningsvleugel op, maar de vijandelijke koning was rustig 
richting Wil zijn dappere drietal op de damevleugel gelopen. 
Wil liet zich verleiden tot een potje snelschaak en m et de 
goede loper die Wil had, waren zijn drie pionnen goed te 
verdedigen. Je moet dan natuurlijk wel je loper naar de 
goede kan spelen: a2 i.p.v. c2. Omdat de pionnen van Wil 
het niet overleefden werd het uiteindelijk remise. Jammer van 
het slot, want Wil had de overwinning zeker en vast verdiend. 
Tussenstand: 4-3. 
 
De aanval van Niels was afgeslagen, maar dat ging ten koste 
van veel stukken. Het resultaat was dat Niels in tegenstelling 
tot zijn tegenstander nog een toren had en bovendien een 
razendsnelle vrijpion. Met minder dan een minuut op zijn klok 
won Niels uiterst koelbloedig en fraai de partij. Eindstand: 4 -
4. 
 
Gezamenlijk trokken we na afloop richting de bar. Tijd om de 
spanning van ons af te schudden en het zwaar bevochten 
puntje te vieren. Zoals duidelijk mag zijn: het bleef nog lang 
onrustig aan de bar in Berkel en we hebben dan ook zelf 
uiteindelijk het licht maar uit gedaan. 
 

Ronald Verbeek 
 
 
Statistieken na Ronde 3 
Stand RSB klasse 3A na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 De IJssel 2 3 6 21 
2 3-Torens 2 3 5 16½ 
3 Overschie 3 3 5 15 
4 Krimpen a/d IJssel 5 3 4 13½ 
5 Ridderkerk 2 3 2 10 
6 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 3 1 7½ 
7 Barendrecht 2 3 1 6½ 
8 Spijkenisse 5 3 0 6 
 
Uitslagen Ronde 3 
Krimpen a/d IJssel 5 - Spijkenisse 5 5½ - 2½ 
Barendrecht 2 - De IJssel 2 0 - 8 
Nieuwerkerk 3 - Ridderkerk 2 4 - 4 
3-Torens 2 - Overschie 3 4 - 4 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Martin van Vaalen - Rob de Wilt 1 - 0 
Rinus van der Linde - Serge Erdtsieck ½ - ½ 
Henk Springer - Cor van Lennep 0 - 1 
Max Huijsdens - Fokke Lindeboom 0 - 1 
Theo Keijzer - Niels van Deijen 0 - 1 
Erik Baumann - Wil de Gids ½ - ½ 
Arjan Drenthen - Roelf Marten Duin 1 - 0 
Arno Verbakel - Daniel Trochenine 1 - 0 
 
Statistieken na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Cor van Lennep 3 3 1825 1663 
2 Niels van Deijen 3 3 1681 1517 
3 Wil de Gids 3 2½ 1823 1565 
4 Fokke Lindeboom 3 2½ 1720 1619 
5 Rob de Wilt 3 2 1724 1647 
6 Serge Erdtsieck 3 2 1708 1788 
7 Saloua Tarifit 1 0 1323 - 
8 Daniel Trochenine 1 0 1321 - 
9 Jurriaan Verbeek 1 0 1047 - 
10 Leo Meerman 1 0 931 942 
11 Roelf Marten Duin 2 0 1117 1268 
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RSB-Beker
De Zwarte Pion slachtoffer ronde 2 
Vrijdag 21 oktober 2011 speelde SG Overschie haar eerste 
bekerwedstrijd tegen De Zwarte Pion uit Middelharnis. Het is 
alweer een flink aantal jaren geleden dat Overschie de eerste 
ronde overleefde en dus beloofde het een spannende avond 
te worden. Met een gemiddelde rating van 1848 kropen we 
achter de borden om daar onze tegenstanders te ontmoeten 
met een gemiddelde rating van 1803. Op papier moesten we 
dus van ze kunnen winnen, maar dat is uiteraard makkelijker 
gezegd dan gedaan. Laten we snel bekijken wat er zich op 
de vier boren afspeelde. 
 
Jeroen (1) speelde met zwart tegen Tieleman. Na 1. d4 Pf6, 
2. c4 c5 probeerde Jeroen de witspeler waarschijnlijk te 
verleiden tot een Wolgagambiet, maar wit zette kalm voort 
met 3. e2 e3. Hierna kwam een wat onregelmatige opening 
op het bord met als kenmerk een ontwikkelde damevleugel 
met pionnen op a3, b4, c5 en d4. Hiertegen kon zwart niet 
veel ondernemen, maar probeerde met 16. d5 d4 - inmiddels 
had pion d4 teruggeslagen op c5 - onrust te stoken in de 
witte organisatie. Door 21. Pe4 c3 offerde Jeroen een pion, 
wat er zeker interessant uit zag. De terugtrekking van de 
dame naar d3 was verkeerd en na een schaak op e1 en afruil 
op c1 kwam zwart door een schaak op f4 en gelijktijdige 
aanval op c1 een stuk voor te staan. Jeroen moest daarna 
nog wel secuur spelen om de winst binnen te halen, want er 
stonden drie witte pionnen op de damevleugel tegenover 
geen enkele zwarte pion. Dit ging Jeroen goed af en door 
een matdreiging kwam het niet aan op een lastig technisch 
eindspel en was het punt voor Jeroen. 
 
Aad (2) speelde met wit tegen Mourik en kreeg een Witte 
Raaf voorgeschoteld. Dat wil zeggen de weinig voorkomende 
Nimzowitsch verdediging. Het begint met 1. e4 Pc6 en dat 
ging Aad niet helemaal goed af. De zet 16. Pa5 was het 
keerpunt in de partij. Hierna kon wit kiezen voor behoud van 
de pion met bedenkelijke stelling of spelen met een pi on 
minder zonder dat er echt compensatie tegenover stond. Aad 
koos voor het laatste en er kwam een boeiend toreneindspel 
op het bord met een pluspion voor zwart. Op zet 33 had Aad 
na inventief verdedigen een pion teruggewonnen, maar zijn 
tegenstander had in de gaten dat zwart ondanks materieel 
gelijke stand beter stond. De witte koning stond ongunstig en 
de witte c-pion was erg zwak. Na veel laveren won zwart 
tenslotte de achtergebleven pion op c3 en de partij. 
 
Hans (3) speelde met zwart tegen van Prooijen. Er kwam een 
Slavische verdediging op het bord. Hans gooide met 10. e6 
e5 de stelling open en wit antwoordde verrassend met 11. e3 
e4. Dit bleek geen goede zet te zijn, vanwege afruil op c4 en 
d4. Het probleem voor wit was dat zwart met Ld6 gratis een 
pionnetje kon winnen op h2. Als de loper zou worden 
geslagen zou volgde schaak op e5 e n het slaan van het 
ongedekte paard op d4. Dit gebeurde, met als nadeel dat wit 
een tempo moest verspelen met het terugtrekken van de 
ongedekte loper op c4. Zwart kon hierdoor aanvallen en wit 
verloor een kwaliteit. Daarna ging het snel bergafwaarts voor 
wit en was de winst voor Hans. 
 
Ik, jullie verslaggever, speelde op bord 4 met wit tegen van 
der Staaij. Er kwam Spaans op het bord met 3. d7 d6. Dit is 
een lastige variant en je kunt niet makkelijk winnen met wit. 
Het is naar mijn idee een soort Berlijnse verdediging. Zwart 
kan zijn invloed in het centrum vergroten met d5 en wit moet 
dan zijn doorschuiven naar e5. Zwart is dan verder in de 
ontwikkeling, want de witte loper op c 1 heeft geen goede 
velden. Op zet 17 speel ik echter b4, wat mijn tegenstander 

waarschijnlijk niet had verwacht en bevrijd mijn spel. Op zet 
18 gaat zwart te ver met g5 en houdt geen rekening met de 
sterke diagonaal (h1 naar h8) van de loper na terugslaan op 
e5. Dit kost hem pion g5 - zijn koning stond intussen al op h8, 
met daarnaast een toren op g8 - en eigenlijk zonder echte 
compensatie. Nu was het alleen nog van belang om niet te 
veel tijd te besteden aan het winnen van de stelling. Op zet 
35 maakte zwart een de finitieve fout door mijn toren toe te 
laten op de ac htste rij. Hierdoor ging zwart geforceerd mat 
was de winst voor Overschie. 
 
Een nette 3-1 overwinning brengt ons De IJssel als volgende 
tegenstander. Zij wonnen met een punt verschil (2½ - 1½) 
van Papendrecht-Alblasserdam. 16 december a.s. kruipen 
we weer achter de borden in een poging door te stoten naar 
de kwartfinale. 

 
Arnout van Kempen 

 
 
Statistieken na Ronde 2 
Uitslagen Ronde 1 
WSV - Shah Mata 2 - 2 (0-4) 
Ontspanning - Chess 1 - 3  
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Jeroen v/d Meer - Adriaan Tieleman 1 - 0 
Aad Everwijn - Bram Mourik 0 - 1 
Hans Doornheim - Cesar van Prooyen 1 - 0 
Arnout van Kempen - Wim v/d/ Staaij 1 - 0 
 
Uitslagen Ronde 2 
Chess - Dordrecht 2 - 2 (3-1) 
Shah Mata - Ridderkerk 3½ - ½  
Overschie - Zwarte Pion 3 - 1  
Zwijndrecht - Barendrecht 1½ - 2½  
CSV - Krimpen ad IJ 3 - 1  
Messemaker - Spijkenisse 4 - 0  
3-Torens - Rokado 1½ - 2½  
De IJssel - Papendrecht/A 2½ - 1½  
‘t Springend P - Erasmus ½ - 3½  
SO Rotterdam - Hoeksche W 3 - 1  
Sliedrecht - Maassluis 3½ - ½  
IJsselmonde - Nieuwerkerk 1½ - 2½  
Charlois Euro. - HZP Schiedam 3 - 1  
Moerkapelle - Onesimus 3 - 1  
Ivoren Toren - De Pionier 3 - 1  
Oostflakkee - Hendrik Ido A 2 - 2 (2-2)* 
 
* Hendrik Ido Ambacht door na loting 
 
Uitslagen Ronde 3 
Chess - Ivoren Toren     
Hendrik Ido A - Shah Mata     
SO Rotterdam - Moerkapelle     
Overschie - De IJssel     
Sliedrecht - Rokado     
Nieuwerkerk - Messemaker ½ - 3½  
Barendrecht - Charlois Euro.     
Erasmus - CSV     
 
Alle overige wedstrijden in ronde 3 worden gespeeld in 
december 2011 en januari 2012. 
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Groene Hart Cup
Wisselend succes in 1e ronde 
De Groene Hart Cup is een jeugdcompetitie voor clubteams. 
32 teams spelen op zeven avonden, bij zeven verschillende 
gastverenigingen, drie partijen in verschillende klassen (1 t/m 
5) per avond. Elke team bestaat uit vier spelers. De winnaars 
van poule 1 t/m 4 promoveren en uiteraard degraderen de 
hekkensluiters. In poule 5 promoveren twee teams en omdat 
er geen lagere klasse is degradeert er uiteraard geen enkel 
team. Meer informatie kan je vinden op www.3-torens.nl. 
 
De eerste ronde werd gespeeld in Spijkenisse. Dit seizoen 
spelen er twee teams van SG Overschie mee. Voor SGO 1 
speelden deze keer Ricardo van Oldenbarneveld, Bart van 
Tillo, Karel Blok en P im Verbeek en voor het tweede team 
speelden Jurriaan Verbeek, Ashwari Akloe, Capan Bitigen en 
Merel van Tillo. 
 

 
 

SGO 1: v.l.n.r. Ricardo, Karel, Pim en Bart 
 

 
 

SGO 2: v.l.n.r. Jurriaan, Capan, Merel en Ashwari 
 
Het eerste team speelt in de 2e klasse. Met lede ogen moest 
teamcaptain Pari Akloe, die ook fotografe was die avond, 
toezien hoe SGO 1 de eerste ronde werd overrompeld door 
het sterke DSC 1 uit Delft. Het werd maar liefst 4-0. 
In de tweede ronde tegen Nieuwerkerk 1 leek het eerste 
team zich van de klap te hebben hersteld. Ricardo en B art 
wonnen en K arel kwam een dame tegen een loper voor, 
maar de buit niet binnen halen. Hij kwam in ernstige tijdnood 
en verloor helaas. Pim had duidelijk zijn avond niet en verloor 
ook zijn tweede partij. Door dit gelijke spel kon het eerste 

team zowel promoveren naar de eerste klasse als 
degraderen naar de derde klasse. Tot ons verdriet gebeurde 
het laatste. Tegen De IJssel 1 w erd wederom met 4-0 
verloren. Jammer, jammer en nog eens jammer. Wellicht valt 
er de volgende keer weer een feestje te vieren. 
 
Het tweede team is wellicht even sterk als het eerste team en 
daarom waren de verwachtingen behoorlijk hooggespannen. 
Als debuterend team moest er gestart worden in de laagste 
en dus 5e klasse. De start was echter niet goed met een 
kansloze 4-0 nederlaag tegen een team van Klim Op leken 
allen dromen uiteen te spatten. In de tweede ronde bleken 
onze jonkies zich te hebben herpakt en gewend te zijn aan 
het strijdtoneel. Door overwinningen van Jurriaan, Ashwari en 
Capan werd relatief eenvoudig met 3-1 van Messemaker 3 
gewonnen. 
 

 
 

Teamcaptain en fotografe Pari Akloe, met Pim, Karel en Bart 
 
De derde ronde was spannend. Door een snelle nederlaag 
van Capan en twee overwinningen van Jurriaan en Ashwari 
stond het 2-1. Merel speelde een goede partij, maar wist haar 
tegenstander net niet mat te krijgen. Ze verloor een stuk en 
uiteindelijk de partij, waardoor het 2-2 werd. Doordat het 
tweede team net 1 bordpunt meer had dan de nummer 3 was 
promotie naar de 4e klasse toch nog gelukt. Dus toch nog 
reden om een klein feestje te vieren. 
 

 
 

Dirk Erdtsieck en Dennis van Oldenbarneveld 
 
Speciale dank gaat uit naar onze chauffeurs en s upporters 
van die avond Dirk Erdtsieck en Dennis van Oldenbarneveld. 
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Met het volste vertrouwen en met groot enthousiasme zien 
we uit naar de 2e ronde. Hopelijk boeken we dan ten minste 
weer een klein succesje. 
 
Kom ook eens kijken naar onze verrichtingen voor de Groene 
Hart Cup en moedig onze jeugdige talenten aan. Naast 128 
enthousiaste jeugdige spelers lopen er genoeg (voorheen) 
schakende ouders rond. Een babbeltje is er dus zo gemaakt.  
 
Meer informatie en verslagen van de strijd om deze cup kan 
je vinden op de website van organisator 3-Torens (www.3-
torens.nl), maar uiteraard ook op de site van de RSB en de 
andere deelnemende verenigingen. 
 

Ronald Verbeek 
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11-11-11 brengt geen geluk 
Op de bijzondere datum 11-11-11 vertrokken we met 11 
spelers naar Berkel en Rodenrijs om met 2 teams te spelen 
voor de Groene Hart Cup. SGO 1 bestond deze keer uit de 
spelers Ricardo, Mario, Bart, Karel en Capan. Pari kon er 
deze keer helaas niet bij zijn en daarom had vaste waarde 
Pim aangeboden om teamleider te zijn en de foto’s te maken. 
 

 
 

SGO1: Ricardo, Mario, Karel en Capan 
 
Na de v orige keer te zijn gedegradeerd naar de 3e klasse, 
moest promotie of ten minste handhaving mogelijk zijn. Het 
was dan ook schrikken toen de eerste ronde met 4-0 verloren 
werd. Het degradatiespook kwam daardoor direct weer om 
de hoek kijken, maar gelukkig volgde herstel in de 2e ronde. 
Door overwinningen van Ricardo en Bart werd met 2-2 gelijk 
gespeeld. Het gevolg was dat de 3e ronde gewonnen moest 
worden om zeker te zijn van handhaving in de 3e klasse. 
 

 
 

Karel is aan zet 
 
Het zag er op een gegeven moment goed uit. Op alle borden 
stond SGO 1 materiaal voor. Mario een volle toren, maar hij 
was begrijpelijk niet met zijn hoofd bij de partij. Diezelfde 
week was zijn opa overleden. Helaas liet hij zich verrassen 
en ging mat achter de paaltjes. Capan en Karel wisten wel te 
winnen en daardoor kwam de druk bij Ricardo te liggen. Met 
weinig tijd op zijn klok, maar wel met een iets betere stelling 
bood hij tactisch remise aan. Zijn tegenstander dacht hier 
heel even over na, maar nam uiteindelijk het aanbod aan. 
 
Het tweede team, dat de vorige keer was gepromoveerd naar 
de 4e klasse, kreeg het zwaar te verduren. De eerste ronde 
werd met 3,5-0,5. Alleen Jurriaan wist een halfje te pakken. 
In de 2e ronde kwam, net als bij SGO 1, een licht herstel door 
2-2 gelijk te spelen door overwinningen van debutante Chloe 
en Ashwari. Om zeker te zijn van handhaving in de 4e klasse 
moest in de 3e ronde worden gewonnen. Het was super 

spannend. Jurriaan stond goed. Ashwari en Mounia stonden 
gewonnen en Merel stond slechts iets slechter. Toch ging het 
helaas lelijk mis. Ashwari raakte door tijdgebrek een beetje in 
paniek en bood in gewonnen stellig remise aan. Gelukkig 
nam de tegenstander het niet aan. Ashwari ging er goed voor 
zitten en r olde uiteindelijk haar tegenstander op. Debutant 
Mounia verloor een toren, maar bleef gewonnen staan. Haar 
c-pion stond namelijk op het punt van promoveren. Jammer 
genoeg verloor ze haar partij alsnog, net als Jurriaan en 
Merel. 
 

 
 

Jurriaan in actie tegen 3-Torens 3 
 
Bij binnenkomst liep ik Heico Kerkmeester tegen het lijf. Zijn 
zoontje speelt voor de Klim-Op. Even later zag ik ook Johan 
Quist lopen. Zijn kleine Viktor is net begonnen met schaken 
bij 3-Torens en beloofd een talentje te zijn. Johan zelf is 
overigens ook weer gaan schaken en speelt voor het eerste 
van 3-Torens. Jammer, maar wel begrijpelijk want deze club 
is op een steenworp van zijn huis. 
 

 
 

Merel, Mounia en Ashwari 
 
Kom ook eens kijken naar onze verrichtingen voor de Groene 
Hart Cup, want naast 128 enthousiaste jeugdige spelers 
lopen er genoeg (voorheen) schakende ouders rond. 
 
Meer informatie en verslagen van de strijd om deze cup kan 
je vinden op de website van organisator 3-Torens (www.3-
torens.nl), maar uiteraard ook op de site van de RSB en de 
andere deelnemende verenigingen. 
 
Tot slot wil ik onze twee chauffeurs en s upporters van de 
avond, Dirk Erdtsieck en Robin Tillo, enorm bedanken voor 
hun inzet. Zij hebben onze jeugdige talenten veilig heen en 
weer terug gebracht en he n uiteraard gedurende de av ond 
met vol enthousiasme aangemoedigd. 
 

Ronald Verbeek  
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Interne Competities
Meerkamp A – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 Pnt 
Verbeek 1   0 ½ ½ ½ 1½ 
van der Meer 2   1  ½ 0 1½ 
Feelders 3 1 0   1 1 3 
Krop 4 ½    ½  1 
Smit H. 5 ½ ½ 0 ½  0 1½ 
Brandenburg 6 ½ 1 0  1  2½ 
 
P Naam # Pnt 
1 Feelders 4 3 
2 Brandenburg 4 2½ 
3 van der Meer 3 1½ 
4 Verbeek 4 1½ 
5 Smit H. 5 1½ 
6 Krop 2 1 
 
 
Meerkamp C – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 Pnt 
van Diejen 1    0 ½ 0 ½ 
Mulder 2   0 1 0  1 
de Wilt 3  1  0 0 0 1 
Smit D. 4 1 0 1  0 ½ 2½ 
Everwijn 5 ½ 1 1 1  1 4½ 
Kloek 6 1  1 ½ 0  2½ 
 
P Naam # Pnt 
1 Everwijn 5 4½ 
2 Kloek 4 2½ 
3 Smit D. 5 2½ 
4 Mulder 3 1 
5 de Wilt 4 1 
6 van Diejen 3 ½ 

Meerkamp B – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 Pnt 
Degeling 1  ½  ½ ½  1½ 
Erdtsieck S. 2 ½  0 0 ½ 0 1 
Kleinjan 3  1  0 1 1 3 
Segers 4 ½ 1 1  1  3½ 
Doornheim 5 ½ ½ 0 0  ½ 1½ 
van Kempen 6  1 0  ½  1½ 
 
P Naam # Pnt 
1 Segers 4 3½ 
2 Kleinjan 4 3 
3 van Kempen 3 1½ 
4 Degeling 3 1½ 
5 Doornheim 5 1½ 
6 Erdtsieck S. 5 1 
 
 
Meerkamp D – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt 
Trochenine 1  1 0 1 1 0  1 4 
Berkers 2 0   1  ½ 0 1 2½ 
Lindeboom 3 1   1 1 0  1 4 
Rijff 4 0 0 0   0   0 
de Gids 5 0  0   0 1  1 
van Lennep 6 1 ½ 1 1 1  1  5½ 
Meerman 7  1   0 0  0 1 
Duin 8 0 0 0    1  1 
 
P Naam # Pnt 
1 van Lennep 6 5½ 
2 Lindeboom 5 4 
3 Trochenine 6 4 
4 Berkers 5 2½ 
5 de Gids 4 1 
6 Duin 4 1 
7 Meerman 4 1 
8 Rijff 4 0 

 
 

Winterladder 2011-2012 
P Naam Score w/z Pnt 
1 Erdtsieck S. 2 - 3 1 - 2 6 
2 Segers 1½ - 2 0 - 2 4½ 
3 van Lennep A. 1 - 2 1 - 1 3 
 Brunings 1 - 1 0 - 1 3 
 Doornheim 1 - 1 1 - 0 3 
 Smit D. 1 - 1 1 - 0 3 
 de Wilt 1 - 1 0 - 1 3 
 Brandenburg 1 - 1 1 - 0 3 
8 Ochtman ½ - 1 1 - 0 1½ 
9 van Diejen 0 - 2 0 - 2 0 
 van Lennep C. 0 - 1 1 - 0 0 
 Everwijn 0 - 1 1 - 0 0 
 Erdtsieck D. 0 - 1 1 - 0 0 
 Duin 0 - 1 1 - 0 0 
 Feelders 0 - 1 0 - 1 0 

Bekercompetitie 2011-2012 
1e ronde  
de Gids - de Wilt    A 
Trochenine - Verbeek    B 
Mulder - Van Lennep C.    C 
Brandenburg - Van Diejen 1 - 0  
Meerman - Everwijn    D 
Erdtsieck S. - Doornheim ½ - ½ (0-1) 
van Kempen - Segers 1 - 0  
van der Meer - Ochtman 1 - 0  
 
2e ronde  
Doornheim - C     
B - A     
Brandenburg - van Kempen     
van der Meer - D     
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Meerkamp J1 – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 Pnt 
Karel 1    0 0 0 0 
Ricardo 2   1 1 0  2 
Bart 3  0  1  0 1 
Capan 4 1 0 0    1 
Saloua 5 1 1    0 2 
Mario 6 1  1  1  3 
 
P Naam # Pnt 
1 Mario 3 3 
2 Ricardo 3 2 
3 Saloua 3 2 
4 Bart 3 1 
5 Capan 3 1 
6 Karel 3 0 

Meerkamp J2 – S11/12 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 Pnt 
Pari 1    ½  1 1 2½ 
Ashwari 2   1   1 1 3 
Mounia 3  0  0 1 0  1 
Jurriaan 4 ½  1  1   2½ 
Merel 5   0 0    0 
Pim 6 0 0 1    0 1 
Chloe 7 0 0    1  1 
 
P Naam # Pnt 
1 Ashwari 3 3 
2 Pari 3 2½ 
3 Jurriaan 3 2½ 
4 Chloe 3 1 
5 Pim 4 1 
6 Mounia 4 1 
7 Merel 2 0 

 
 
 
 

Jeugd A – S11/12 C4 
Naam  A B C D E F G H I J Pt 

Ashwari 
A1   ½      0  

4 
A2  1  ½ 1 0  1   

Bart 
B1 0  0      0  

1 
B2     0  0 1 0  

Capan 
C1  1  0    1 0  

5½ 
C2 ½   1 1 0 1    

Jurriaan 
D1 ½  0  1  1 1  0 

5 
D2   1   ½   0  

Karel 
E1 0 1 0     1   

3 
E2    0  0  1 0 0 

Mario 
F1 1  1 ½ 1  1   1 

7½ 
F2        1 1  

Pari 
G1  1 0      0  

1 
G2    0  0     

Pim 
H1 0 0   0 0    ½ 

½ 
H2   0 0 0      

Ricardo 
I1  1   1 0 1    

7 
I2 1 1 1 1       

Saloua 
J1           

2½ 
J2    1 1 0  ½   

 
P Naam # Pnt 
1 Mario 8 7½ 
2 Ricardo 8 7 
3 Capan 9 5½ 
4 Jurriaan 9 5 
5 Ashwari 7 4 
6 Karel 9 3 
7 Saloua 4 2½ 
8 Pari 5 1 
9 Bart 7 1 

10 Pim 8 ½ 

 Jeugd B – S11/12 C4 
Naam  A B C D E F G H I Pt 

Chloe 
A1  1  1  1 0   

5 
A2   1   1 0   

Ian 
B1    0   0   

1 
B2 0  0   ½  ½  

Loubna 
C1 0 1  1  1 0   

4½ 
C2     ½ 0 0  1 

Martijn 
D1      1 ½   

2½ 
D2 0 1 0      0 

Dion 
E1   ½       

½ 
E2       0   

Merel 
F1 0 ½ 1       

1½ 
F2 0  0 0   0   

Mounia 
G1 1  1  1 1   1 

8½ 
G2 1 1 1 ½      

Nick 
H1  ½        

½ 
H2          

Oumaima 
I1   0 1      

1 
I2       0   

 
P Naam # Pnt 
1 Mounia 9 8½ 
2 Chloe 7 5 
3 Loubna 9 4½ 
4 Martijn 6 2½ 
5 Merel 7 1½ 
6 Oumaima 3 1 
7 Ian 6 1 
8 Nick 1 ½ 
9 Dion 2 ½ 
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Jeugd C – S11/12 C4 
Naam  A B C D E F G H I J K L Pt 

Famke 
A1  1   1 0 1 1     

6 
A2    1  0 0 1     

Fabio 
B1     0   0     

2½ 
B2 0  1    1 0 ½    

Joram 
C1  0   0      0  

1 
C2    ½     ½    

Mouaad 
D1 0  ½    0      

2 
D2     0    1   ½ 

Nick 
E1  1  1  1       

6 
E2 0  1     1  1   

Oumaima 
F1 1         0   

3 
F2 1    0  1 0     

Thiemo 
G1 1 0    0    0   

3 
G2 0   1     1 0   

Timo 
H1 0 1  0 1      1  

5 
H2 0 1        1   

Jens 
I1  ½ ½ 0   0    1  

2 
I2             

Dion 
J1    0 1 1 0      

4 
J2      1     1  

Romy-Ann 
K1          0   

1 
K2   1     0 0    

Sami 
L1    ½         

½ 
L2             

 
P Naam # Pnt 
1 Nick 7 6 
2 Famke 9 6 
3 Timo 8 5 
4 Dion 6 4 
5 Oumaima 6 3 
6 Thiemo 8 3 
7 Fabio 7 2½ 
8 Jens 5 2 
9 Mouaad 6 2 
10 Romy-Ann 4 1 
11 Joram 5 1 
12 Sami 1 ½ 

 
 
 
Oplossing Niels Puzzelhoekje 
Diagram 1 [●] 
1. … Lxd5 
 
Door eerst de loper te slaan en niet de toren op b4 wint wit 
uiteindelijk meer materiaal, want na Lxd5 moet zwart eerst de 
matdreiging op g2 oplossen. 
 
 
Diagram 2 [●●] 
1. axb6 axb6 2. bxa6 
1. cxb6 cxb6 2. bxc6 
1. axb6 cxb6 2. bxc6 
1. cxb6 axb6 2. bxa6 
 

Hoe dan ook wit krijgt een vrije niet meer te stoppen pion.  
 
Diagram 3 [●●●] 
1. Dxd3+ cxd3 2. Txd3+ exd3 3. Txd3# 
1. Dxd3+ exd3 2. Txd3+ cxd3 3. Txd3# 
 
Zwart moet verplicht terug blijven slaan op d3, maar het mag 
niet baten want d3 staat meer aangevallen dan verdedigd. 
 
Diagram 4 [●●●] 
1. b6 
 
Zwart kan hierna niet meer aan het mat ontkomen, Met een 
aantal offers van wit duurt dit ten hoogste 6 zetten.  
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Toernooischaak
Overschiese schaakjeugd talentvol 
Eind april van dit jaar was het weer de hoogste tijd voor het 
schoolschaakkampioenschap van Overschie. Veertien 
jongens en meiden uit groep 5 t/m 8 jaar traden aan om het 
tegen elkaar op te nemen in 7 speelronden van 15 minuten.  
Vanaf het begin tot het eind streden de jeugdige schakers, 
aangemoedigd door ouders, tegen elkaar om de medailles 
en de prestigieuze eerste plaats, inclusief (naar mij was 
verteld) een pl aats voor de schaakkampioenschappen in 
sporthal Ahoi. De geur van sportiviteit en winnaresmentaliteit 
hing dan ook in de lucht en tot op het laatste moment bleef 
het spannend. Hoewel al vrij gauw een p atroon was te 
ontdekken, dat zou leiden tot de uiteindelijke winnaar.  
 
Totaal waren er 6 prijzen te verdelen: 3 voor groep 5-6 en 3 
voor groep 7-8. De winnaars uit groep 5-6 waren deels 
bekenden voor mij. Plaats 3 was weggelegd voor de j onge 
Nick, die een combinatie van vernuft en talent gebruikte om 
zijn tegenstanders alle hoeken van het bord te laten zien. 
Plaats 2 ging naar Binne, een jonge schaker wiens speelstijl 
wel wat weg had van zijn vader, een gewaardeerd schaker bij 
een bij mij onbekende schaakclub uit Leiden. Plaats 1 ging 
uiteindelijk uit naar Jurriaan Verbeek, die bij mij goed bekend 
is als een van de schaakleerlingen van SG Overschie. 
 
In de categorie groep 7- 8, ook een groep vol met bekenden 
voor mij, ging de derde prijs op basis van het ‘onderling 
resultaat’ naar Dylan, een ex SGO-er die ons na een kort jaar 
helaas al weer verliet, maar nog even zijn schaakkunsten 
kwam tonen aan de w ereld. De tweede prijs ging, voor 
sommigen wellicht deels verassend, maar volledig terecht 
naar Chloe. Deze jonge schaakster is nu ongeveer 3 
maanden lid van SG Overschie, maar heeft al menig jeugd- 
en seniorlid bijna laten bezwijken van het angstzweet. De 
eerste prijs was uiteindelijk weggelegd voor Capan Bitigen, 
met een fantastische score van maar liefst 7 uit 7. Iets waar 
vele volwassenen slechts over kunnen dromen. Geen 
schaker kwam er bij hem aan te pas en beheerst maar trots 
nam hij aan het einde van de dag zijn prijs in ontvangst. Een 
glimlach kon hij uiteindelijk toch niet onderdrukken. 
 
Een geslaagde schaakmiddag waar iedereen duidelijk van 
heeft genoten. Onze dank gaat uit naar Sport & Recreatie 
voor hun hulp bij het organiseren van dit kampioenschap. Als 
je geïnteresseerd bent in schaken, dan zien we je graag een 
keer verschijnen op vrijdagavond, onze clubavond, of anders 
volgend jaar bij de Schoolschaakkampioenschappen van 
2012! 

Niels van Diejen 
 
 
IJsland 
Als wij, schakers, aan IJsland denken, is het meestal aan 
Spassky-Fischer 1972. Dat was tevens het moment dat ik 
mijn vertrouwde Brazilië verliet voor een onzekere toekomst 
in Europa en dat - achteraf gezien - als ‘the right move’ 
beschouwd kon worden. Met een k lein vliegtuigkoffertje en 
enkele schamele bezittingen, waaronder een zeer mooi 
schaakspel (in Jacarandá en Pau Marfim hout) had ik een 
eenzaam bestaan als loonslaaf van de alom bekende grote 
gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, zoals dat zo mooi 
zonder sluikreclame werd uitgedrukt.  
 
Een aangename onderbreking in dit dulle bestaan was het 
eindeloos turen naar de stellingen van afgebroken partijen 
van eerder genoemde matadoren, die in boekenhandels 

uitgestald stonden. Ik had helaas geen televisie op mijn 
zolderkamertje in de omroepstad, het optreden van het duo 
Max Euwe & Willem Mühring is helemaal aan mijn voorbij 
gegaan. ‘Snip & Snap’ werden ze door schakers genoemd. 
Pas vele jaren later, intussen voorzien van een echtgenote 
en het indringerige wereldse TV-oog, werd mij duidelijk wat ik 
in die tussentijd had gemist. Van IJsland zelf wist ik niets. Het 
leek me daar alleen erg onbehaaglijk en koud, zeker voor 
een ontspoorde Braziliaan. 
 

 
 

Reykjavík ( = Rook + Haven) anno 2011 
 

Aan de rechterkant van het meer het Rådhús, waar geschaakt werd. 
 
Een maand geleden ging de lang gekoesterde wens IJsland 
te bezoeken, eindelijk in vervulling. Mijn kennis over mijn 
reisdoel was niet echt toegenomen, behalve dan dat er lepe 
bankzaken werden gedaan en dat de investeerders naar hun 
spaarcenten konden fluiten, vooral Nederlanders en Britten 
floten om het hardst. Bij navraag wist een IJslander het zo te 
rechtvaardigen: “We waren altijd een heel arm land, hutjes 
met daken van gras, een ‘struggle for life’ door op walvissen 
en rendieren te jagen. Schapen hoeden, die lamsvlees en 
wol opleverden en opeens waren ze daar, de ‘nouveaux 
riches’ van het internetgebeuren, de g ladde bankiers, de 
geothermische energie en rekenden we ons rijk. Na al die 
armoede konden we duidelijk niet omgaan met de rijkdom.” 
 
Door het instorten van de IJslandse economie is een Euro nu 
160 Kronen waard i.p.v. de 100 Kronen van een paar jaar 
geleden. Een andere knieval voor de toerist, van wie dit brok 
vulkaanrots het uiteindelijk moet hebben, is de teruggave van 
de BTW op koopwaar. Het wordt ter plekke terugbetaald. Het 
is wat papierwerk dat je netjes voor je terugvlucht op he t 
vliegveld moet inleveren, maar het maakt je cadeautjes wel 
ongeveer één zesde goedkoper. Drank is er schrikbarend 
duur, maar dat is in de andere Scandinavische landen niet 
anders. Een klein lokaal pilsje is ruim €3,- een fles 
eenvoudige ‘Chateau Migraine’  maakt u €30,- lichter in een 
restaurant. 
 
“Wat eet men daar?”, hoor ik u vragen. Ze verloochenen hun 
verleden niet! Pepersteak walvis is overal te krijgen, evenals 
gerookte ‘puffins’. Dat zijn prachtige zeevogels die eind april 
aan land komen om te paren en voor dat feestelijk gebeuren 
een kleurrijke snavel krijgen. Verder is er nog rendierpaté, 
gegrild veulen, gevulde schapenmagen en gemarineerde 
ramtestikelen. Ik heb dus twee weken lang alleen maar vis 
gegeten! Tot mijn groot geluk ontdekte ik daar zelfs een klein 
visrestaurantje aan de haven, waar je eigen drank mocht 
meebrengen. In de ‘Sægreifinn’, wat Zeebaron betekend, van 
een oude visser heb i k de aller lekkerste kreeftensoep ooit 
gegeten. 
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Het stadsmeer, Tjörnin, met het gemeentehuis waar het 
schaaktreffen plaatsvond. 

 
Ondanks alle financiële zorgen zijn de IJslanders een vrolijk 
volkje. Ze spreken allemaal Engels, lachen vaak en veel, zijn  
toegankelijk voor buitenlanders, gastarbeiders en toeristen. 
Er zijn tienduizend Polen werkzaam op een populatie van 
driehonderdduizend. Veelal in de bouw, waar bij min tien nog 
stevig aangepoot wordt. Het dure-drank-probleem wordt als 
volgt omzeild: men begint thuis al stevig ‘in te drinken’. De 
thuisvoorraad wordt op peil gehouden door de speciale 
drankwinkels die ze daar hebben. Als men dan een zeker peil 
van vrolijkheid heeft bereikt gaan ze met z’n allen op café of 
disco aan. Rond 4 uur ‘s ochtends hoorde ik dan ook horden 
lallende Vikingen langs mijn hotel marcheren. 
 
Die Vikingen waren vroeger al een ruig volkje. IJsland werd 
door hun ontdenkt. Ene Naddodur raakte rond 850 door een 
storm uit koers, kwam daar terecht en noemde het 
Sneeuwland. Een Zweedse collega, Gardar genaamd, zeilde 
helemaal rond en bevestigde zo dat het een e iland betrof. 
Bescheidenheid was niet zijn sterkste kant want hij noemde 
het Gardarshólmi ofwel Garder’s eiland. De eerste echte 
immigrant was de Noor Ingólfur Arnarson. Hij bracht zijn hele 
huishouding mee: familie, slaven en vee. 
 
De taal is een verhaal apart. Het Oud-Norse werd in die tijd 
door alle Scandinaviërs gesproken. Wegens het isolement 
van IJsland bleef dat gedurende 800 jaar vrij stabiel, terwijl 
de taal in andere landen grote evoluties doormaakten. Met 
als resultaat dat de huidige IJslanders als enigen nog steeds 
oude manuscripten, zoals de Saga’s en Edda’s kunnen lezen 
en begrijpen. In het jaar 1000 ging Leifur Eiricsson, zoon van 
de beruchte Erik de Rode, aan land in Amerika. Hij vond daar 
een mild klimaat, waar druiven en koren groeide, en noemde 
het ‘Vinland’. Voor de imposante Hallgrímskirkja in Reykjavík 
staat zijn standbeeld. Een geschenk in 1930 gegeven door 
het Amerikaanse volk, ter gelegenheid van het 1000-jarige 
bestaan van het IJslandse Parlement, het oudste ter wereld, 
de Althingi in Thingvellir. De boodschap luidt: “Bedankt om 
ons te ontdekken!” 
 
Het weer was daar bar en boos en wat opviel was dat het om 
de tien minuten veranderde. Striemende horizontale regen, 
hagel, sneeuw en opeens weer de zon. De Engelsen die er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gelegerd waren wisten het: 
“Unhappy with the weather? Just wait ten minutes!” Meestal 
was het er rond het vriespunt, maar ook wel eens -10˚C. De 
auto’s hebben er allemaal spijkerbanden, wat een gel uid 
maakt alsof je de hele tijd over gemalen glas rijdt. 
 
In IJsland rijden geen treinen of trams, het openbaar vervoer 
is per ‘Strætisvagn’: straatwagen ofwel bus. Grote en kleine, 
goed en op elkaar afgestemd. Een transferticket heet daar 

een ‘Skiptimidi’. Nog wat IJslandse woorden: kræklingur zijn 
mosselen, lögresglan is politie, herbergi is kamer, karlar is 
mannen en konur is vrouwen. Zeer handig bij het bezoeken 
van het toilet. Bij de meeste woorden tast je volledig in het 
duister, geen enkele moderne taal biedt enig houvast. 
 

 
 

Leif Eiricsson voor de Hallgrimskirkja. 
 
Zeer interessant is het feit dat Christoffel Columbus in 1477 
in Reykjavík was, en daar vernam van het bestaan van een 
zeker Vinland, ver naar het westen. Dat zal zeker zijn eigen 
dromen gesterkt hebben om ook eens die kant op te gaan. 
 
Ja, er werd ook nog geschaakt! De IJslanders zijn erg sterk, 
niet voor niets hebben ze verhoudingsgewijs de meeste 
schaakmeesters ter wereld. Er deden 166 spelers mee, uit 30 
landen, waarvan 26 GM’s en 21 IM’s. Lange tijd schurkte ik 
tegen de 50% score aan. Kortom van de sterken verliezen en 
van de zwakke broeders winnen. Door een zwak slotoffensief 
bleef ik op 3.5 uit 9 steken.  
 

 
 

Een klein deel van de speelzaal. 
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Deze Vikingsdochter werpt al haar wapens in de strijd! 
 
Zes grootmeesters eindigden met 7 uit 9 b ovenaan. Op 
scheidingsvolgorde: 
• Yuri Kuzubov (UKR) 
• Ivan Sokolov (NED)  
• Vladimir Baklan (UKR)  
• Kamil Mitov (POL) 
• Jon Ludvig Hammer (NOR) 
• Ilya Nyzhnyk (UKR) 
 
Zij werden gevolgd door 11 grootmeesters met 6,5 punten. 
Die titel hebben ze dus niet voor niets! 

 
Er werd gespeeld in het moderne gemeentehuis, het 
Rådhús, aan het stadsmeer Tjörnin vol zwanen en eenden. 
Oud brood altijd welkom! Het cafetaria gaf naast de warme 
dranken, versnaperingen en uitmuntende service tevens een 
prachtig uitzicht over het bevroren meer, dat helaas enigszins 
ontsierd werd door een paar grote barsten in de ramen. Het 
was er zo enorm koud dat er dekens werden uitgedeeld en 
toen kreeg iemand het lumineuze idee om een straalkacheltje 
mee te brengen, met alle gevolgen van dien … 
 
In de ‘Blue Lagoon’ was de kou wel aangenaam. Dit is een 
geothermisch meer, waar men het hele jaar kan badderen. 
Busje haalt je op aan je hotel, dan vanaf het busstation met 
de grote bus in een uurtje naar dit Walhalla, om maar een 
Oud-Norse kreet te gebruiken. Boordevol geneeskrachtige 
mineralen, goed tegen psoriasis en andere enge dingen. Het 
uitstapje naar deze topattractie kost dan wel €40,- maar is 
elke cent zeker waard. 

 
 

Barstenskoud! 
 

 
 

Blue Lagoon 
 
Ik heb slechts 3% van IJsland gezien, maar ik kan zeggen 
dat het er daar overweldigend mooi is. Een deel van de rest 
hoop ik eens in de zomer te ontsluieren, want dan is het er 
+10˚C. De midzomerzon,  het noorderlicht, de gletsjers, de 
watervallen, de vulkanen, de fjorden, de walvissen, de puffins 
enzovoort, enzovoort ... Dit smaakt naar meer! 
 

Willem Hajenius 

 
 

Snelschaaktoernooi SG Overschie 
In het kader van het jubileumjaar vond op zaterdag 1 oktober 
jl. een snelschaaktoernooi voor leden en oud-leden plaats. 
Helaas waren van de oud-leden alleen Taco Wirschell en Tim 
Schakel (met zoon Tijmen) komen opdagen. 
 
Gelukkig waren er wel veel leden aanwezig, waaronder veel 
sterke jeugdspelers. Door de onverwachte komst van Maurits 
de Jong, die altijd lawaai maakt voor 10, leek het alsof het 
clublokaal stampvol zat.  



Overschie Schaakt  december 2011 
 

Schaakgenootschap Overschie  25/44 
  

 
 

Taco had het even moeilijk. Ricardo duidelijk niet! 
 
Organisator en toernooileider Erik Brandenburg zorgde voor 
mooie poule-indelingen en dus volgde er een eerste ronde 
met veel verrassende uitslagen. Op basis van de ui tslagen 
werd een nieuwe indeling gemaakt.  
 

 
 

Erik is er klaar voor. 
 
In groep 1 ging Henk er met de winst vandoor en in groep 3 
Mario. 
 
De winnaar van groep 2 zal ons helaas voor altijd onbekend 
blijven, want de s chrijver van dit stukje is vergeten deze te 
noemen. Desalniettemin willen we namens de redactie deze 
vergeten winnaar of winnares van harte feliciteren met het 
behaalde resultaat. Daarnaast bieden wij, ook uit naam van 
de schrijver, onze excuses aan voor deze onvolledigheid. De 
hoofdredacteur zal de schrijver eens streng toespreken en 
staan op opheldering van deze zaak. Wij vermoeden dat de 
schrijver heeft verloren van deze winnaar en ui t schaamte 
heeft besloten men of haar maar niet te vermelden (red.).  

 
 

Kampioenen Henk en Mario nemen er nog eentje. 
 

 
 

Maurits was duidelijk in zijn nopjes met zijn prijs. 
 
Naast de spelers waren er ook nog een aantal bezoekers, 
waaronder Karel Looijmans met gezin en Peter van Steenis, 
die zichtbaar genoot. 
 

 
 

Peter met Jurriaan, ofwel de nestor met het jongste aanwezige lid. 
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De catering werd wederom prima verzorgd door mijn eega en 
Hans verrichte, zoals we van hem gewend zijn, de nodige 
hand- en spandiensten. Onze dan gaat  uit naar Rinus en 
John voor het verzorgen van de leuke prijzen. 
 

Na de strijd was uiteraard tijd voor de prijsuitreiking, gevolgd 
door een gezellig gezamenlijk diner met de keuze uit Chinees 
of patat. Kortom, het was weer een geslaagde dag! 
 

Ronald Verbeek 
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Tweetallentoernooi 
Op vrijdag 25 november jl. is er weer een tweetallentoernooi 
voor de O verschiese jeugdspelers gehouden. Door middel 
van een loting werden de teams samengesteld en kon 
daarna het toernooi, met 10 minuten bedenktijd per persoon 
per partij, starten. 
 

 
 

Het winnende team: Mario en Oumaima. 

Het werd met recht een enorm leuk snelschaakspectakel. De 
verschillen in sterkte tussen de teams was zeer klein en dat 
maakte het zeer spannend. Uiteindelijk wist het duo Mario & 
Oumaima het toernooi met een punt voorsprong op de teams 
Ricardo & Dion en Karel & Loubna te winnen. De eervolle 
laatste plaats was deze keer voor het team Chloe & Joram. 
Zij wisten net een half puntje minder te scoren dan de teams 
Jurriaan & Fabio, Pari & Timo en Bart & Romy-Ann. 
 
De eindstand van het tweetallentoernooi: 
 
Pos Team Score 

1 Mario & Oumaima          4.0 
2 Ricardo & Dion              3.0 
3 Karel & Loubna                    3.0 
4 Pim & Nick                     2.5 
5 Ashwari & Thiemo          2.5 
6 Capan & Mounia             2.5 
7 Bart & Romy-Ann           2.0 
8 Jurriaan & Fabio             2.0 
9 Pari & Timo 2.0 
10 Chloe & Joram 1.5 

 
Ronald Verbeek
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Meesterlijk
Bouwmeester voorbij 8 
Vorige keer zijn we gestopt na de 8 e partij, door Botwinnik 
gewonnen en als deze ook de 9e partij wint staat Tal nog 
maar 1 punt voor. Maar door een overwinning in de 11e partij 
komt hij weer op 2 punt en; er volgt een s erie merendeels 
hard bevochten remises maar het lukt Tal maar niet om een 
beslissende voorsprong te nemen. Dan komt de 17e partij, 
een typische Tal partij. 
 
 
Michail Tal - Mikhail Botvinnik, 26 april 1960 
World Championship 23th Moscow, partij 17 
 
1. e2-e4 c7-c6 2. d2-d4 d7-d5 
3. Pb1-c3 d5xe4 4. Pc3xe4 Lc8-f5 
5. Pe4-g3 Lf5-g6 6. Lf1-c4 e7-e6 
7. Pg1-e2 Pg8-f6 8. Pe2-f4 Lf8-d6 
9. Pf4xg6 h7xg6 10. Lc1-g5 … 
 
Volgens Tal in het matchboek had wit beter kunnen rocheren, 
de loper op g5 br engt wit enkel zorgen en zwart ontloopt de 
penning vrij eenvoudig. 
 
10. … Pb8-d7 11. 0-0 Dd8-a5 
 

 
 
12. f2-f4 ?! … 
 
De beruchte ‘anti-positionele’ zet, door alle commentatoren 
veroordeeld. Door f4 worden de z warte velden in het witte 
kamp verzwakt, staat de loper op g5 bu itenspel en de staat 
witte koning in een behoorlijk precaire situatie. Tal geeft de 
volgende redenering. 
Hij was niet van plan op f6 te ruilen, Dc1 zou erg passief zijn 
en f4 is slechter dan slecht. Maar die zet moet wel weerlegd 
worden en dat  biedt de mogelijkheid tot een erg scherpe, 
tactische strijd, iets waar Botwinnik niet van houdt. Daarnaast 
kunnen de z waktes in de s telling van wit alleen uitgebuit 
worden door het centrum open te breken met zetten als c5 of 
e5. Hierdoor krijgen de witte lopers meer speelruimte. Tot 
slot kan zwart alleen maar op de koningsvleugel aanvallen 
als hij lang rocheert, maar dan kan wit zijn pionnen op de 
damevleugel laten opmarcheren. 

12. … 0-0-0 13. a2-a3 Da5-c7 
 
Wit verhindert 13. ... c6-c5 door 14. b2-b4 c5xb4, 15. a3xb4 
Da5xb4 en 16.Lc4-e2 en de loper gaat hiermee naar de 
lange diagonaal. 
 
14. b2-b3 Pb7-d6 15. Lc4-e2 Ld6-e7 
 
Maakt de weg vrij voor de toren van d8, na 15. ... e6-e5, 16. 
f4xe5 Ld6xe5, 17. Le2-g4+ Kc8-b8 en 18. c2-c3 zijn de witte 
lopers zeer actief. 
 
16. Dd1-d3 … 
 

 
 
16. … Pf6-d5 
 
Botwinnik kiest, zijn stijl getrouw, voor de positionele aanpak. 
Met 16. ... c6-c5 had hij voor complicaties kunnen gaan: 
 
17. b4xc5 Td8xd4 18. c5xb6 Td4xd3 
19. b6xc7 Le7-c5+ 20. Kg1-h1 … 
 
en niet 
 
20. Tf1-f2 Td3xg3 21. h2xg3 Pf6-e4 
22. Ta1-f1 Pe4xg3 
 
met ondekbaar mat! 
 
20. … Td3xg3 21. Lg5xf6 g7xf6 
22. Le2-f3 … 
 
en volgens Tal hoeft wit hierdoor niet te verliezen. De partij 
ging echter als volgt verder. 
 
17. Lg5xe7 Dc7xe7 18. c2-c4 Pd5-f6  
 
Een zeer typerende opmerking van Tal: “Opnieuw moet zwart 
tijd besteden aan het uitrekenen van 18. ... Pb6xc4, 19. 
Dd3xc4 De7-h4, 20. Tf1-f3 Pd5xf4, 21. h2-h3 Td8xd4 en 22. 
Dc4-c5  met scherp spel.” 
Hij was er op di t moment van overtuigd dat 12. f2-f4 juist 
was, pas enkele zetten later begreep hij de diepte van 
Botwinnik’s maneuvres! 



Overschie Schaakt  december 2011 
 

Schaakgenootschap Overschie  34/44 
  

19. Ta1–b1 De7-d7 20. Tb1–d1 … 
 

 
  
Het alternatief is: 
 
20. Tf1-d1 Th8-h4 21. Dd3-e3 Dd7-c7 
22. Td1-f1 Dc7-d7 
 
en wit moet alsnog Tbd1 spelen. Kortom dan maar een 
tempo verliezen. 
 
20. ... Kc8-b8 21. Dd3-b3 … 
 
Direct het volgende is Tal onduidelijk. 
 
21. a3-a4 Pb6xa4 22. Dd3-a3 Pa4-b6 
23. Td1-d2 … 
 
Botvinnik antwoord het volgende op 21. Db3. 
 
21. ... Dd7-c7 22. a3-a4 Th8-h4 
23. a4-a5 Pb6-c8 24. Db3-e3 Pc8-e7 
25. De3-e5 Th4-h8  
 

 
 

26. b4-b5 …  
 
Zwart probeert met 26. ... Pf5, 27. Pxf5 exf5 (gevolgd door 
Te8) zijn positionele voordeel te bestendigen. Vandaar dat 
Tal besluit de damevleugel open te breken. 
 
26. … c6xb5 27. De5xb5 …  
 
En niet 27. c4xb5 Pe7-d5 en 28.Td1-c1 Dc7-d6 waarna wit 
geen aanval meer heeft. 
 
27. ... a7-a6 28. Db5-b2 Td8-d7 
29. c4-c5 Kb8-a8 30. Le2-f3 Pe7-c6 
31. Lf3xc6  … 
 
Min of meer gedwongen, weliswaar ruilt wit zijn sterke loper 
maar aan de andere kant wordt de druk op d4 verminderd. 
 
31. … Dc7xc6 32. Tf1–f3 Dc6-a4 
33. Tf3-d3 … 
 

 
 
33. … Th8-c8  
 
Sterker lijkt: 
 
33. ... Th8-d8 34. Pg3-e2 Pf6-d5 
 
gevolgd door f6 en e5. Met nog 11 minuten op de klok 
(evenveel als Tal) gaat Botwinnik plotsklaps op 
materiaalwinst uit!? 
 
34. Td1-b1 Da4xa5 35. Td3-b3 … 
 
Beter dan 35. Td3-a3 Da5-d8 en zwart kan zich verdedigen 
met Tc6. 
 
35. ... Da5-c7 36. Db2-a3 Ka8-a7 
37. Tb3-b6 Dc7xf4 
 
Want op 37. ... Pf6-d5 volgt 38. Pg3-e4! 
 
38. Pg3-e2 … 
 
Misschien had wit remise bereikt met: 
 
38. Da3-b4 Df4xd4+ 39. Db4xd4 Td7xd4 
40. Tb6xb7+  Ka7-a8 
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41. c5-c6 … 
 
38. ... Df4-e4 39. Da3-b3 De4-d5?? 
 
Na 39. … Ka8 zou de partij voortgaan, nu is het direct uit. 
 

 
 
40. Tb6xa6+ Ka7-b8 41. Db3-a4 (1–0) 
 
Zoals gezegd, een typische Tal-partij, verre van correct en 
vol complicaties. De stand in de match is nu 10-7 voor Tal, 
die nog 2½ punt nodig heeft. 
 

 
 

1954: de ‘punker’ links is Tal, de ‘heer in colbert’ rechts is Keres 
 
Eerder in deze serie heb ik al eens de mening van Botwinnik 
weergegeven; dat het wereldkampioenschap over niet meer 
dan 18 partijen zou mogen gaan. Hij kende zichzelf blijkbaar 
goed genoeg om te weten dat daar een (voor hem) kritische 
grens ligt. (Onthoudt dit voor de match tegen Petrosjan). In 
de 19e partij zien we dat Botwinnik geen schim is van de 
vechter uit eerdere partijen, het wordt een voor Tal atypische 
partij, die hijzelf zijn beste van het kampioenschap vindt. 
 
 
Michail Tal - Mikhail Botvinnik, 3 mei 1960 
World Championship 23th Moscow, partij 19 
 
1. c2-c4 f7-f5 2. Pg1-f3 Pg8-f6 
3. g2-g3 g7-g6 
 
Voor Tal een verassing en een blijk van zwart’s agressieve 
plannen. Wetende dat Botwinnik graag de Stonewall speelt 
kiest Tal een opzet waarmee hij die effectief kan bestrijden, 
hij houdt namelijk d4 achter de hand om d3 en e4 te kunnen 
spelen. Ook verrassing is dat Botwinnik geen Leningrader 
speelt. Waarschijnlijk om een openingsvoorbereiding van Tal 

te ontlopen. Met een uit Leningrad afkomstige trainer is het te 
begrijpen dat Botwinnik voor een ander systeem kiest. In de 
hoop zijn jarenlange ervaring met het Hollands te gebruiken. 
 
4. Lf1-g2 Lf8-g7 5. d2-d4 d7-d6 
6. Pb1-c3 e7-e6 7. 0–0 0–0 
8. Dd1-c2 Pb8-c6 9. Tf1-d1 Dd8-e7 
10. Ta1-b1 … 
 
Met de bedoeling om het paard van c6 te verdrijven. 
 
10. … a7-a5 11. a2-a3 Pc6-d8 
12. e2-e4 f5xe4  
 
Nu het paard vrijwillig vertrokken is heeft de opmars naar b5 
geen zin meer, vandaar dat wit de voorbereidde breekzet e4 
uitvoert. 
 
Volgens Tal is 12. ... e6-e5 erg riskant, hij was van plan 13. 
Lc1-g5 c7-c6 en 14. c4-c5!? te spelen. 
 
13. Pc3xe4 Pf6xe4 14. Dc2xe4 Pd8-f7  
 

 
 
De laatste voorbereiding van de bev rijdingszet e5, die niet 
direct gaat vanwege: 
 
14. ... e6-e5 15. d4xe5 Lc8-f5 
16. De4-d5+ … 
 
Vanaf het bovenstaande diagram gaan we verder met 15. 
Lh3. 
 
15. Lg2-h3 De7-f6 16. Lc1-d2 d6-d5  
 
Tal keurt deze zet af: 16. ... c7-c6, 17. Ld2-c3 e6-e5, 18. 
Lh3xc8 Ta8xc8 en 19. d4xe5 d6xe5 
 
met de dreiging Pd6. Merkwaardig omdat wit op a5 een pion 
mee kan nemen, iets wat Tal al aangeeft bij zijn 16e zet.  
 
17. De4-e2 d5xc4  
 
Na 17. ... Pf7-d6, 18. Pf3-e5 d5xc4, 19. Tb1-c1 b7-b5 en 20. 
b2-b3 heeft wit een gevaarlijk initiatief. 
 
18. Ld2-f4 Pf7-d6 19. Pf3-g5 Tf8-e8  
20. Lh3-g2 … 
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Met het plan om het paard van d6 tot ruil te dwingen, waarna 
de witte lopers de damevleugelpionnen kunnen aanpakken. 
 

 
 
De loper heeft zijn werk gedaan en gaat nu de ontwikkeling 
van de zwarte damevleugel belemmeren: 20. ... Lc8-d7, 21. 
Pg5-e4 Pd6xe4, 22. Lg2xe4 Ld7-c6 en 23. Le4xc6 b7xc6 met 
voordeel voor wit. 
 
20. ... Ta8-a6 21. Pg5-e4 Pd6xe4 
22. Lg2xe4 b7-b5 23. b2-b3 c4xb3 
24. De2xb5 Te8-f8 25. Db5xb3  
 
Een scherpere manier om op winst te spelen is 25. Tb1-c1 
Ta6-b6, 26. Db5xa5 e6-e5 en 27. d4xe5 Df6-f7. 
 
25. ... Ta6-b6 26. Db3-e3 Tb6xb1 
27. Le4xb1 Lc8-b7 28. Lb1–a2 Lb7-d5  
29. La2xd5 e6xd5 30. Lf4xc7 a5-a4 
31. Td1-d3 Df6-f5  
 
Op het hebberige 28. Lf4xc7 is 28. … Lg7-h6 irritant. Als 
eerste stap op weg naar de winst ruilt wit de lopers. 
 

 

Volgens Tal heeft zwart enige positionele compensatie voor 
zijn pion. In wederzijdse tijdnood houdt wit de stukken op het 
bord om het initiatief te nemen op de koningsvleugel. De 
toren op d3 vervult niet enkel een aanvallende functie, zoals 
later zal blijken, maar verdedigt ook de a-pion. 
 
32. Lc7-e5 Lg7-h6 33. De3-e2 Tf8-c8 
34. Td3-f3 Df5-h3 
 

 
 
Zwart rekende hier duidelijk op Td3 om het dreigende mat te 
voorkomen, maar er wacht zwart echter een onaangename 
verrassing! 
 
Beter was: 
 
34. ... Tc8-c2 35. Tf3xf5 Tc2xe2 
36. Tf5-f6 Lh6-g7 37. Tf6-a6 Lg7xe5 
38. d4xe5 Te2xe5 39. Ta6xa4 Te5-e1+ 
40. Kg1-g2 Te1-a1 41. Ta4-a7 … 
 
Bij deze variant is het toreneindspel wel gewonnen voor wit 
maar zwart kan nog vechten. 
 
35. Le5-c7 Lh6-f8 36. De2-b5 Dh3-e6 
37. Lc7-e5 De6-c6 38. Db5-a5 Tc8-a8  
 
Zwart trapt niet in: 
 
38. ... Lf8xa3 39. Tf3xa3 Dc6-c1+ 
40. Kg1-g2 Dc1xa3 41. Da5xd5+ Kg8-f8 
42. Le5-d6+ … 
 
maar of dat wat uitmaakt ... 
 
39. Da5-d2 Ta8-c8 40. Kg1-g2 Dc6-d7 
41. h2-h4 Dd7-g4 (1–0) 
 
Tal vond deze 19e partij zijn beste creatieve prestatie van de 
match. 
 

Ronald Ruytenberg  
 

Geraadpleegde literiatuur: 
• Tal tegen Botwinnik 1960 (Michail Tal) 
• 4th Candidates Tournament 1959 (Harry Golombek) 
• On My Great Predecessors part 2 (Garry Kasparov) 
• Russian Silhouettes (Genna Sosonko)  
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Op de Troon
Frits van den Bergh 
Aangezien we, Hans Doornheim en ik, Frits al een hele tijd 
niet meer hadden gezien stapten we in het gele racemonster 
van Hans en scheurden richting Capelle aan den IJssel om 
een ‘bakkie’ te doen bij Frits. 
 
Om het nuttige met het aangename te combineren, maar ook 
om e.e.a. vast te leggen voor in het clubblad, hadden wij 
vooraf een aantal vragen bedacht. Verzin je ter plaatse 
spontaan een aantal vragen dan vergeet je meestal de helft 
en wordt dit bij thuiskomst of het uitwerken van een dergelijk 
interview pijnlijk duidelijk. Frits is op dit moment één van onze 
oudste leden en een groot aantal van onze leden en dan 
uiteraard voornamelijk de jonge garde, zullen Frits 
waarschijnlijk niet kennen. Frits heef helaas een aantal jaren 
geleden een hersenbloeding gehad en kan daarom tot onze 
grote spijt de club niet meer bezoeken. 
 

 
 

Frits van den Bergh 
 
Frits is op 23 december 1931 geboren in Rotterdam en wel in 
het Noorden van deze havenstad. Hij was de jongste in een 
gezin met tien kinderen: zes meisjes en vier jongens. De tijd 
voor de Tweede Wereldoorlog en uiteraard ook tijdens en na 
deze periode waren niet bepaald gemakkelijk. “Daar heb ik 
geen trek in.”, was er dan ook zeker niet bij. Frits was al lang 
blij dat er überhaupt iets te eten was. Er zijn op dit moment 
nog drie zussen in leven. Zij hebben de respectabele leeftijd 
van 84, 90 en 94 jaar. Helaas is onlangs de laatst levende 
broer van Frits op 96 jarige leeftijd overleden. We kunnen 
dus wel stellen dat die ‘Van den Berghjes’ een enorm sterk 
geslacht vormen. 
 
We kunnen wel zeggen dat Frits een veelzijdige man is. Hij 
heeft jarenlang zijn eigen garagebedrijf en speelgoedzaak 

gehad, een aantal kinderboeken geschreven (onder andere 
‘Mark wordt Ontvoert’ en ‘ Diamanten in Spanje’), altijd veel 
voor de kerk gedaan en in de avonduren 15 jaar Theologie 
gestudeerd. Dit is echter nog niet alles want Frits heeft ook 
jaren lang samen met o.a. Dick Liefhebber en John Geldhof 
geacteerd voor toneelgezelschap ‘Inter Amicos’. Hij vindt zijn 
mooiste rol de dronken man in ‘Op Hoop van Zegen’.  
 
Frits was meer dan 50 jaar getrouwd, maar helaas is zijn 
vrouw 9 jaar geleden overleden. Ware liefde kunnen we dus 
zonder twijfel stellen, zeker als je weet dat hij haar de laatste 
jaren van haar leven volledig heeft verzorgd. Haar sterfdag is 
24 november en gezien de dag van dit interview schiet Frits 
dan ook even vol met emoties. Er zijn gelukkig ook blijde 
emoties waar te nemen bij Frits, want hij heeft vier kinderen 
en 13 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. Dit deed ons 
een beetje denken aan Wim Sonneveld. In een scene speelt 
hij namelijk een opa op een verjaardag en weet de namen 
van zijn kleinkinderen niet meer. Daarom wacht hij tot de 
jarige naar hem toekomt om zijn of haar cadeau in ontvangst 
te nemen. Uiteraard gaat dit mis en krijgt de verkeerde het 
cadeau. Frits vindt dat hij daar ook last van heeft. Hij kan zich 
niet altijd alle namen herinneren. Niet zo vreemd met 30 
kleinkinderen en a chterkleinkinderen, vinden wij, maar Frtis 
vindt dit lastig. We denken overigens dat het meevalt want 
tijdens het interview wordt Frits gebeld door een kleindochter. 
Hij spreekt met haar af en laat ons vervolgens exact weten 
waar ze woont en lepelt nog een aantal details op. Volgens 
ons is hij dus nog goed bij de pinken. 
 
Door zijn oudere broer, die kampioen van Spangen was en 
ook in een vierkamp met Max Euwe heeft gespeeld, kwam 
Frits in aanraking met het schaken. Rond 1969 werd hij lid 
van Schaakgenootschap Overschie en niet lang daarna werd 
hij benoemd tot Commissaris van Materiaal. Frits kijkt Hans 
ernstig aan en zegt: “Je moet tenslotte onderaan beginnen”, 
waarna hij in lachen uitbarst. Ook toen was het animo van de 
leden niet al te groot om iets in het bestuur te gaan doen. 
Ongeveer 3 jaar later neemt Frits het voorzitterschap van de 
oude Hammer over, die nog wel eens wat geld in de clubkas 
stopte. Bijvoorbeeld op het moment dat er een keer nieuwe 
schaakklokken moesten worden aangeschaft en er discussie 
in het toenmalige bestuur ontstond over het budget en de 
prijs van de klokken, legde de oude Hammer geld op tafel en 
zei: “Koop de dure klokken maar, die gaan langer mee.” Het 
voorzitterschap van Frits was nogal een strijd, want ook Koos 
van der Vaart wilde graag voorzitter worden. Uiteindelijk was 
Frits maar liefst 12 aaneengesloten jaren voorzitter van de 
club. Onder zijn leiding draaide de club goed en had SGO 
maar liefst 2 teams in de KNSB spelen. Na het vertrek van 
Frits nam Dick Liefhebber de hamer over. Aan hem heeft 
Frits ook goede herinneringen. Behalve dat er met Dick altijd 
wel iets te lachen en beleven viel, heeft hij Frits ook eens met 
een dreigende rijontzegging voor te hard rijden geholpen. 
Uiteindelijk lukte het Dick de boel te schikken en was de 
boete slechts 45 gulden. Helaas overleed Dick op te vroege 
leeftijd en werd Frits mede daarom nogmaals 2 jaar voorzitter 
van onze club. 
 
Over het antwoord op de vraag wat Frits al die tijd aan de 
club heeft weten te binden hoeft hij niet lang na te denken. 
“De hechtheid van de c lub, met haar trouwe en bijzondere 
leden en vooral de vriendschappen.”, antwoord hij stellig. 
Bijzondere herinneringen koestert Frits bijvoorbeeld aan 
Dominee Blonet, met wie hij vele gesprekken had over het 
geloof. Ook Sam en Nel Oosthoek komen ter sprake. Echte 
vrienden waar hij samen met zijn vrouw regelmatig over de 
vloer kwam, zodat Sam en Frits een potje konden schaken of 
dammen. Hij noemt nog veel andere (oud) leden, maar in het 
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bijzonder noemt hij nog de Greeve met wie hij jaren lang in 
het bestuur zat en natuurlijk Peter van Steenis met wie hij 
vaak op pad ging. Hij sluit af met Rinus Degeling met wie hij 
nog steeds een zeer goede band heeft. 
 
Een van de hoogtepunten in de schaakcarriere van Frits was 
zijn invalbeurt in het eerste. Tijdens een thuiswedstrijd kwam 
een speler niet opdagen en na ongeveer 45 minuten wachten 
besloot Peter om Frits te laten spelen. Gelukkig voor Frits 
kwam er een lijfvariant van het Siciliaans op het bord. Al snel 
won Frits de verloren tijd terug en kwam hij veel beter te 
staan. Op een ge geven moment bood zijn tegenstander 
remise aan, maar daar wilde Frits echter niets van weten. 
Teamcaptain Peter besloot echter dat het beter was het 
aanbod aan te nemen. Als ander hoogtepunt noemt Frits een 
partij tegen Rinus Degeling. Met een z eer vreemde h4-
opening wist hij Rinus te verslaan en omdat dit de enige partij 
is die Frits ooit van Rinus heeft gewonnen koestert hij deze 
prestatie. 
 
Een ander grappig voorval vond plaats in Gouda. Tijdens een 
uitwedstrijd was er een speler tekort en du s belde Frits de 
toen al heel oude Takkenberg. Die wilde wel spelen, maar 
had geen vervoer en dus ging Frits hem ophalen. Hij vroeg 
de oude Takkenberg op welk bord hij wilde spelen en daarop 
gaf hij als antwoord: “Ach, dat maakt niet uit.” Het werd bord 
2 en na ongeveer 10 minuten spelen liep Takkenberg al weer 
rond. Verbaast vroeg Frits hem: “Moet je niet schaken?” “Ik 
ben al klaar.”, was zijn antwoord. De oude Takkenberg bleek 
veel te snel en sluw te zijn voor zijn tegenstander. Frits denkt 
ook terug aan de erg plezierige wedstrijden tegen Kiel Ost. 
Naast de leuke wedstrijden en het amusante gezelschap van 
de andere spelers, was het erg goed vertoeven in het 
voormalige Olympisch Dorp aan de Oostzee. Vooral de grote 
bar met het zwembad, waar alleen naakt in mocht worden 
gezwommen brengt een lach op zijn gezicht. Niet omdat de 
Overschiese spelers zich bloot gaven, maar omdat er nogal 
wat mooie naakte dames zich in het bad begaven. Erg veel 
toernooien heeft Frits niet gespeeld. Hij had daar te weinig 
tijd voor. Hij was vaak te druk met zijn gezin en eigen bedrijf. 
Vooral voor alle insiders: op onze vraag of de verhalen onder 
de noemer ‘Bar Jordy’ op enige realiteit berusten, begon Frits 
wederom te lachen. “Nee, natuurlijk niet.”, antwoord hij. Alles 
is verzonnen. Wel zegt hij dat hij ongeveer 40 jaar lang het 
Spaanse Pineda de Mar heeft bezocht en dat daar een bar 
Jordy was waar hij vaak met zijn vrouw heen ging. Er werd 
wel geschaakt, maar het niveau was op z ijn minst gezegd 
bedenkelijk. Men zag Frits daar als een grootmeester en 
natuurlijk vinden wij dat ze daar niet ver naast zaten. 

 
 

Frits vertelt over ‘Bar Jordy’. 
 
Inmiddels begon de tijd te dringen. Mijn aantekeningenboek 
raakt al behoorlijk vol en bovendien had Hans zijn Cola op. 
Daarom besloten we Frits te bedanken voor de gezellige en 
plezierige ochtend en stonden op. Met een warme en stevige 
handdruk namen we afscheid van deze sociale en vooral 
zeer innemende schaker. 
 

Ronald Verbeek 
 
 
 

 
 

Uitgelicht
In deze rubriek worden de partijen van onze clubgebnoten 
nader bekeken. Deze keer een schaakpartij tussen Chloe en 
Pari, die werd gespeeld op 23 september 2011. 
 
Chloe - Pari, 23 september 2011 
Chloe kiest er voor om te openen met e2-e3. Deze passieve 
opening, de Van 't Kruijs-opening, vernoemd naar de schaker 
Maarten van ’t Kruijs geeft zwart heel veel vrijheid om een 
eigen plannetje op te zetten. We zullen ook zien dat Pari snel 
het initiatief krijgt en neemt. 
 
1. e2-e3 e7-e5 2. d2-d4 Pb8-c6 
3. d4xe5 Pc8xe5 4. f2-f4 Pe5-c6 
5. Pb1-c3 d7xd6 6. Lf1-c4 Pg8-f6 
7. Pg1-f3 Dd8-e7 

Chloe speelt al snel haar F-pion op. Dit vormt vaak een groot 
risico. Zou dat ook zo zijn in deze partij? Pari kiest voor een 
meer defensieve aanpak, maar met De7 voert ze dit echter te 
ver door. Deze zet blokkert namelijk de ontwikkeling van haar 
loper. 
 
8. 0-0 Lc8-e6 9. Lc4xe6 De7xe6 
10. Pf3-d4 De6xd7 11. g2-g4 Pf6xg4 
12. b3-b3 Pc6xd4 13. Dd1xd4 Dd7-f5 
14. e3-e4 Df5-h5 
 
Chloe blijft bij haar strategie en blijft aanvallend spelen, maar 
op de 11 e zet begaat ze een f outje en ge eft een p ionnetje 
weg. Daarnaast breekt ze met deze zet haar koningsstelling 
volledig open. Dit zou wel eens een heel duur foutje kunnen 
worden. Laten we snel verder kijken naar het vervolg van 
deze boeiende partij. 
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Pari dreigt mat op h2. Chloe besluit dit op te lossen met Kg2, 
maar geeft daarmee een pionnetje weg. Beter was natuurlijk 
geweest om h2 te dekken met Dd2. We zijn erg nieuwsgierig 
of Pari van de voorsprong weet te profiteren. 
  
15 Kg1-g2 Dh5xh2+ 16. Kg2-f3 Dh2-h3+ 
17. Kf3-e2 Lf8-e7 
 
Hoogstwaarschijnlijk laat Pari hier kansen aan haar neus 
voorbij gaan, maar haar zet blijkt nog niet zo slechte te zijn. 
Het is namelijk een valletje. De pion op g7 is namelijk zeer 
giftig. Zie jij het ook? Na Dxg7 volgt namelijk één van de 
volgende drie scenarios: 
• Lf6 met verlies van de dame. 
• Df3+ met verlies van de toren. 
• Mat in 3 als de Koning naar e8 wordt gepeeld. 
 
Chloe trapt er niet in en speelt Pd5. Dit is op zich een mooie 
zet, maar misschien was Ld2 nog net iets sterker geweest. 
 
18. Pc3-d5 0-0 19. Pd5xe7+ Kg8-h8 
20. Lc1-b2 f7-f6 
 

 

Pari was waarschijnlijk te veel gefocust op de dreiging Pxc7+ 
en rocheerde. Helaas gaf ze daarmee niet alleen haar loper 
op e7 weg. Wit kon namelijk na Pxe7+ en Lb2 het initiatief 
nemen en mat dreigen op g7.  
 
Nog te veel in shock speelde Pari op de twintigste zet f6 om 
de matdreiging op te heffen, maar Pg6+ had het haar in grote 
problemen gebracht. Na Pg6+ volgt namelijk verplicht hxg6 
en tot slot de penning van de dame met Th1. Dit had Chloe 
hoogstwaarschijnlijk de winst opgeleverd. Gelukkig voor Pari 
zag Chloe dit niet en speelde te vroeg Th1. 
 
21. Tf1-h1 Dh3-g2+ 22. Ke2-d3 Pg4-f2+ 
 
Pf2 is het einde van de p artij, want na D xf2 is mat van de 
zwarte koning niet meer te voorkomen. Het is logisch dat 
Chloe en Pari dit niet hebben gezien, want zelfs als je geen 
partij speelt en deze puzzel probeert op te lossen duurt het 
wel even voordat je de oplossing hebt gevonden. Probeer het 
zelf maar eens aan de hand van het volgende diagram. 
 

 
 
Zoals gezegd ziet Chloe Dxf2 niet en speelt Kd2. Hierna gaat 
het helaas heel erg snel berg afwaarts voor Chloe en wint 
Pari de partij door Chloe mat te zetten. Voor de volledigheid 
de rest van de partij. 
 
23. Kd3-d2 Pf2xh1+ 24. Kd2-c1 Ta8-e8 
25. Pe7-d5 Te8xe4 26. Lb2-c3 Te4xd4 
27. Lc3xd4 Dg2-f1+ 28. Kc1-d2 Df1-f3 
29. c2-c4 Ph1-g3 30. Pd5xc7 Df3xf4+ 
31. Kd2-c3 Pg3-e2+ 32. Kc3-c2 Df4xd4 
33. Pc7-e6 Dd4xa1 34. Pe6xf8 Da1-c1+ 
35. Kc2-d3 Dc1-b2 36. Pf8-e6 h7-h5 
37. Kd3-e3 h5-h4 38. Ke3-f2 Pe2-f4+ 
39. Kf2-g1 Pf4xe6 40. a2-a4 h4-h3 
41. Kg1-h1 Db2-g2#  
 
Deze partij tussen Chloe en Pari is een erg leuke partij om te 
analyseren. Vooral omdat er listige zetten werden gespeeld 
en interessante stellingen op het bord kwamen, die ook de 
meer ervaren schakers onder ons zullen boeien. Wat ons 
betreft smaakt het naar meer. We zullen dus de volgende 
keer proberen om weer een par tij van twee aanstormende 
talenten onder de loep nemen. Wie weet wat die partij ons 
weer leert. 
 

Ronald Verbeek & Serge Erdtsieck  
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Uit den Vreemde
Rob Hopman vanuit Zweden 
Het is alweer bijna 25 jaar dat ik hier in Zweden woon. Mijn 
laatste pot in Overschie was tegen Taco W., een week voor 
vertrek in 1987. Hij was gelukkig zo vriendelijk remise aan te 
bieden in een betere stelling. Nog bedankt joh! Het was niet 
erg leuk geweest met een 0 naar het Noorden te vertrekken. 
Voordat ik het schaakleven hier beschrijf even kort iets over 
mijzelf. Ik ben getrouwd med een Zweedse: Kerstin. Ze heeft 
eigenlijk haar roots in het zweedstalige Finland, maar daar is 
ze om de een of andere reden niet erg trots op. We hebben 2 
kinderen: Victor Alexander van 21 jaar en Daniel van 20 jaar. 
Leuk detail: Victor is vernoemd naar Kortchnoi en A ljechin. 
Victor is inmiddels het huis uit en Daniel heeft het nog te veel 
naar zijn zin thuis. Samen met mijn collega fysiotherapeut 
heb ik een praktijk in Danderyd. Dat ligt even ten noorden en 
onder de rook van Stockholm. Daar zijn de mensen nogal 
aan de rijke kant. Een soort Wassenaar. Ze worden over het 
algemeen lekker oud en krijgen dus vaak allerlei nare 
kwalen. Natuurlijk zijn mijn collega en ik bereid iets aan die 
kwalen te doen. De mensen hier zijn gelukkig gewend zelf 
besluiten te nemen en i nitiatief te tonen. Zodoende werken 
ze graag mee aan een revalidatieproces en roepen dan: 
“Wat kan ik zelf doen?" of "Wat hangt van mij af?". Kortom 
we hebben het daar erg naar ons zin. Helaas heeft de 
economische crisis ook hier toegeslagen en worden aan 
kleinere organisaties gaan nieuwe contracten aangeboden 
door de overheid. Vanaf 1 oktober ben ik werkloos. Dan moet 
de tent dicht. De werkloosheid is hier behoorlijk en ik ben 
geen jonkie meer. Gelukkig kan ik me er vooralsnog niet al te 
veel zorgen om maken. Ik ben nog geen dag werkloos 
geweest hier. 
 
Met wedstrijdschaken ben ik inmiddels gestopt. Ik ben meer 
geïnteresseerd geraakt in Backgammon en Jeu de Boule. 
Beide sporten speel ik in competitieverband en passen me 
goed, want ik kan me niet meer heel lang concentreren, wat 
bij wedstrijdschaken noodzakelijk is. Rond mijn veertigste 
was mijn rating 2007 en nu, 14 jaar later, is dat ongeveer 
1840. Ik ben sinds 1992 lid van ‘Hässelby Schack’ een club 
hier in Stockholm. We spelen in de 1e Divisie Noord, dat is 
ongeveer tweede klasse KNSB. De districten worden hier in 
de regio’s opgedeeld: Noord en Zuid ofwel ten noorden of ten 
zuiden van Stockholm. Geografisch gezien is dit niet al te 
rechtvaardig, maar wel erg leuk als we uit moeten spelen. Ik 
zal van een gedenkwaardig reisverslag geven. 
 
In oktober 1997 stonden 2 uitwedstrijden op het programma: 
Luleå 2 (918 km) en Schack 64 Haparanda 1 (1038 km). Dat 
wordt dan netjes logistiek opgelost door de vereniging en 
economisch door de bond. Vliegtickets, de huur van een bus 
en het hotel worden betaald door de bo nd. We vlogen op 
zaterdag om 8 uur naar Luleå, huurde daar een busje en 
reden door naar Haparanda. Vijf uur later, om 13:00 uur, 
werden de klokken ingedrukt. Aan het eerste bord van onze 
tegenstander speelde Dietmar Vinke. Hij heeft een Elo-rating 
van 2346. Hij was ooit eens verslingerd aan een Lapse. In 
het godvergeten Lapland waar ’s winters de zon nooit 
opkomt en ’s zomers je niet met rust laat. Over de muggen 
maar te zwijgen. 
 
Aangezien ik te zwak werd geacht om in deze divisie met 
zwart te spelen kreeg ik vaak wit. Ik loste dit probleem dan 
maar op met de R.Moonen-manier 1. d4 en 2. Lg5. Ook in 
Haparanda ging het zo. Ik speelde aan bord 7 tegen een 
speler met een Elo-rating van 1880. Veel zetten hebben we 
niet gedaan: 1. d4 Pf6,  2. Lg5 Pe4, 3. h4 Pxg5, 4. hxg5 d5, 
5. e3 e6, 6. g6!? fxg6 en 7. Ld3. Na een kleine twee uur 

spelen was de w inst binnen. Vinke werd op een remise 
gehouden door onze topman Mikael Berg (Elo-rating 2320), 
die totdat hij advocaat bleef een rivaal van GM Lars Karlsson 
was. Uiteindelijk werd het wonnen we de pot met 4,5-3,5 en 
dan begint het in Zweden pas echt. Onze eigenschap niet 
goed met drank om te kunnen gaan gecombineerd met de 
bevrijding van familiebeslommeringen op 1000 kilometer 
afstand van huis geeft: Party, Party! Tijdens het diner werd er 
al flink gezopen. Noodgedwongen doe ik daar dan maar aan 
mee, geassimileerde buitenlander die ik ben. Na het diner 
even snel opknappen in de hotelkamers en de kroeg in! Dat 
we de volgende dag om  11:00 uur tegen Luleå moesten 
aantreden werd even terzijde geschoven. Haparanda ligt op 
de grens van Zweden en Finland. Er wordt veel gesmokkeld 
en er is veel prostitutie uit Finland en nu recentelijk ook uit 
Rusland. We gingen naar één van de betere bars, waar men 
normaal gedrag kon verwachten. Niet dus. Ik sta aan de bar 
mijn derde gin-tonic op te slurpen, komt er een Finse naar 
me toe van een jaar of 25 en begint in haar beste Zweeds 
een conversatie. "Wat doe je hier?", vraagt ze. "Tja, ik ben 
hier om te schaken", antwoord ik. "Waar verblijf je? Nou, in 
het hotel hier boven de bar. Zullen we dan maar naar boven 
gaan?” Finse kunnen nogal recht voor z’n raap zijn moeten 
jullie weten. Ik bedenk een antwoord en begin: "Weet je … 
dat is lief aangeboden, maar ik ben getrou...” Ongeveer op 
dit punt in mijn zin heeft ze haar rechter knie in mijn kruis 
geplaatst en loopt gedecideerd en verontwaardigd weg. Mijn 
teamgenoot Andreas van der Wal (Elo-rating 2170 en een 
Nederlandse vader) vindt mijn lichaamshouding aan de bar 
wat onnatuurlijk en komt polshoogte nemen. Hij hoort het 
hele gebeuren aan en zegt dan: ”Je moet ook helemaal nooit 
met die losgeslagen Finnen praten. Vooral niet als ze 
dronken en geil zijn". Nou, dat had ik dan ook weer geleerd.  
 
Na de bar gingen we naar een nachtclub. Het was mijn 
eerste schaakreis voor de club, dus hoe kon ik het weten. 
Uiteindelijk lagen we om 04:00 uur in bed en waren we om 
07:00 uur present voor het ontbijt. Nog ergens tussen 
dronken en kater in gingen we het busje weer in. Stefan Berg 
(Elo-rating 1917) had de loting verloren en moest rijden. 
Aangezien ik altijd acupunctuurnaalden bij me heb gaf ik 
Arne Lohage (Elo-rating 2010) de instructie om twee naalden 
in mijn polsen te parkeren en wel op het punt PC6 (ook goed 
tegen wagen- en zeeziekte). Ik was dronken en misselijk en 
vond de busreis door het hevig besneeuwde Lappland maar 
niks. We stopten nog heel even bij MacDonalds om enorme 
hoeveelheden koffie en donuts naar binnen te werken en 
kropen om 11:00 uur stipt achter onze borden. Niemand 
klaagt. Niemand laat ook maar iets merken. Er wordt gewoon 
geconcentreerd geschaakt. Met heel veel moeite winnen we 
met wederom 4,5-3,5. De laatste partij wordt in een 
remisestelling opgegeven, omdat de t eamcaptain de v lucht 
wat krapjes gepland heeft. Zelf speelde ik een overheerlijke 
Trompovsky-remise in 25 zetten tegen iemand met een Elo-
rating van 1795. Ik had haast de achtertuin in te gaan om de 
maagdelijk witte sneeuwmassa te besmeuren met 
maaginhoud. 
 
Op het vliegveld leverden we de bus weer in en stapten het 
vliegtuig in. Rond 21:00 uur kwamen we aan op Stockholm 
Arlanda. Eigenlijk zou ik dan nog een uur met de auto naar 
huis moeten rijden, maar omdat één van mijn levensmotto’s 
is ‘haal nooit een rijbewijs’, stond mijn lieve vrouw op mij te 
wachten. Na enkele teamgenoten thuis te hebben afgezet 
was het avontuur voorbij, maar het duurde tot ongeveer 
dinsdagmiddag voor ik weer mens was. 
 
Groeten vanuit het Zweedse Ekerö. 

Rob Hopman 
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Silvia de Beer vanuit Frankrijk 
Ik was 18 jaar oud toen ik in Overschie kwam wonen. Op dat 
moment ging ik studeren in Delft en kon ik samen met mijn 
zus een leuk flatje huren in Overschie. Aangezien ik in mijn 
voormalige woonplaats Hellevoetsluits ook altijd lid was van 
de lokale schaakvereniging werd ik ook in Overschie lid. Ik 
herinner me nog goed de eerste vrijdagavond in het 
toenmalige clublokaal boven de bank. Dick Liefhebber was 
de enige die ik kende. We hadden hem wel eens tijdens een 
vakantie ontmoet. Ik vond het al snel een erg fijne vereniging. 
Vooral omdat het op een vrijdagavond was en ik af en toe 
mee naar het café mocht gaan van de and ere heren. Dat 
vond ik erg gezellig. Niet alleen maar bloedserieus een partij 
spelen, maar ook even biljarten en een drankje drinken in het 
café. 
 
De verhuizing naar het nieuwe pand was echt een luxe en ik 
heb altijd de vriendelijke bediening van de dames die hielpen 
gewaardeerd. Ik kan met rekt zeggen dat ik een fijne tijd heb 
gehad in Overschie. Een gemoedelijke buitenwijk van 
Rotterdam, zodat je snel een keer naar het centrum kon gaan 
om uit te gaan of andere activiteiten te doen. Bijvoorbeeld 
jongleren wat ik twee jaar heb gedaan. Ik vond het erg fijn om 
in Overschie te wonen en daarmee het studenterige Delft 
even achter me te laten en andere mensen te ontmoeten. 
Uiteindelijk ben ik slechts 4 jaar lid geweest, maar ik heb 
daarna nooit meer zo’n gezellige vereniging gehad. Na een 
jaar de De Bijlmer in Amsterdam, gevolgd door de steden 
Budapest, Eindhoven en Nieuwegein ben ik uit Nederland 
vertrokken. In Macclesfield ben ik lid geworden van de lokale 
schaakvereniging. Dat was een erg kleine vereniging. Het 
was vooral cultureel erg interessant om met het team van 
deze club tegen andere teams van de andere gehuchten en 
buitenwijken van Manchester te spelen. Ik kwam zo in allerlei 
‘Working Men Clubs’ terecht, waar vrouwen nog maar net 
binnen mochten komen. Helaas was de at mosfeer en het 
niveau enigszins kneuterig. 
 

Na 6 jaar in Engeland te hebben gewoond kwamen we in het 
Franse Grenoble terecht. Daar heb ik wel even gekeken naar 
de lokale schaakverenigingen, maar de enige vereniging die 
in aanmerking kwam was gevestigd in het centrum van de 
stad. Ik had geen zin om ’s avonds 10 km te fietsen of in de 
file te staan en met parkeerproblemen te kampen voor een 
hoogstwaarschijnlijk niet zo’n gezellige vereniging. Omdat ik 
toch ook inmiddels andere interesses had, veel aan sport 
deed en vaak van de buitenlucht genoot besloot ik te stoppen 
met schaken. Ik was echter erg verbaasd toen ik bijna 2 jaar 
geleden een uitnodiging kreeg voor het jubileumtoernooi van 
SG Overschie. Het leek me een leuke gelegenheid om al die 
oude rakkers, minus helaas een paar overleden leden, weer 
eens terug te zien. Gelukkig waren er ook veel oud leden. Ik 
vond het heel erg leuk om weer een keer te strijden tegen de 
oude hakkers op f7. Het meest grappig vond ik nog dat 
iedereen 20 jaar ouder is geworden, maar dat iedereen nog 
steeds dezelfde lach en humor heeft. 
 
Ik woon inmiddels al weer ruim 11 jaar met mijn Nederlandse 
man en drie kinderen van 5, 6 en 8 jaar nabij Grenoble. Het 
klimaat is fijn, veel zon en de bergen zijn binnen redelijke 
afstand. Ik heb h et goed naar mijn zin hier. Nederland is 
helaas 1000 km ver weg en dus is een familiebezoek een 
grote onderneming. Ik zou er echter niet om terug verhuizen 
naar Nederland. Misschien ga ik ooit weer schaken, maar 
voorlopig kan ik niet alles tegelijk doen. Er blijft op de meeste 
dagen al niet veel tijd over. Misschien dus wanneer ik over 20 
jaar met pensioen ga (dat hoop ik dan), maar wie weet heb ik 
wel eerder de gelegenheid om met de houtjes te spelen. Ik 
ben niet echt een internetschaker. Ik schaak liever op d e 
ouderwetse manier. Ik zag echter wel op een paar sites dat 
men soms ook schaaktegenstanders zoekt, dus wie weet.  
 
Ik wens alle leden van Overschie alvast een goed 2012. 
Misschien zien we elkaar nog eens in de nabije toekomst en 
vergeet vooral niet … en we hakken op f7!  
 
Groetjes vanuit Frankrijk. 
 

Silvia de Beer 
 
 

Valstrikken
Misschien wel het leukste van schaken is het opzetten van 
een valstrik waar je tegenstander met open ogen in trapt. 
Een valstrik leidt meestal tot stukwinst, kwaliteitwinst of mat 
en bestaat nagenoeg altijd uit het offeren, het uitschakelen, 
het verdrijven, het lokken, het aanvallen of het pennen van 
een stuk of een c ombinatie daarvan. Vooral bij pupillen en 
junioren zijn valstrikken populair. Misschien kunnen we 
daarom wel stellen dat het een noodzakelijke (strategische) 
ontwikkelingsfase is die elke schaker moet doorlopen om de 
kracht en zwakte van stukken en stellingen te leren kennen. 
 
 
The Legal Trap 
Het meest populair zijn valstrikken in de opening. Er zijn veel 
bekende, maar ook minder bekende valstrikken. Verreweg de 
meeste valstrikken hebben schakers eeuwige roem gegeven. 
Eén van die valstrikken is de Valstrik van Legal. Deze valstrik 
kent vele namen, waaronder Legal’s Mate, Blackburne Trap 
en Legal Pseudo-sacrifice. Legal was een Franse schaker uit 
de 18e eeuw en werd beschouwd als één van de beste en 
wellicht wel de beste schaker van dat moment. Hij was onder 
andere de leermeester van een andere grootheid: Philidor. 
De valstrik die zijn naam draagt en later ook naar Joseph 
‘The Black Death’ Blackburne werd vernoemd, komt voort uit 

de Italiaanse Opening. Een opening die op dit moment - in 
tegenstelling tot het verleden - minder populair is onder de 
meesters en grootmeesters, maar echter nog steeds populair 
is onder de clubschakers. De Italiaanse Opening begint als 
volgt: 
 
1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 
3. Lf1-c4 … 
 
Zwart heeft nu de keuze uit vele varianten en eentje daarvan 
is de z ogenaamde Parijse Verdediging (3. … d7-d6). Deze 
verdediging was populair in de 19e en 20e eeuw, maar wordt 
vandaag de d ag als een m inder sterke variant beschouwd. 
Zwart blokkeert met d7-d6 al vroeg in de opening zijn zwarte 
loper en d us heeft wit een l icht positioneel voordeel. Een 
logisch vervolg op d7-d6 is Pc3. Besluit zwart vervolgens om 
het paard op f3 te pennen is de basis van Legal’s Valstrik 
een feit. Wit kan nu de v al zetten en s peelt h3, waardoor 
zwart een keuze moet maken: Pf3 slaan of de loper 
verplaatsen. Als zwart er voor kiest om het paard te slaan is 
de val ontlopen, maar dan staat wit er duidelijk beter voor en 
dreigt bovendien mat op f7. Het is dus niet ondenkbaar dat 
zwart er voor kiest om zijn loper te verplaatsen. De zwarte 
loper naar c8, d7 of e6 zetten leidt minimaal tot tempoverlies. 
De loper naar h5 spelen en de penning in stand houden lijkt 
logisch, maar zwart kan dan slaan op e5. 
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3. … d7-d6 4. Pb1-c3 Lc8-g4 
5. h2-h3 Lg4-h5 6. Pf3xe5 … 
 

 
 
Het beste is Pc6xe5, wat leidt tot pionverlies. 
 
Bijvoorbeeld 6. … Pc6xe5, 7. Dd1xh5 Pe5xc4, 8. Dh5-b5+ 
c7-c6 en Db5xc4. Besluit zwart echter de dame te slaan volgt 
mat in 2. 
 
6. … Lh5xd1 7. Lc4xf7+ Ke8-e7 
8. Pc3-d5# 
 

 
 
 
Het Caro-Kann Stikmat 
De Caro-Kann verdediging is een zogenaamd half open spel 
en is een oude opening, die al in de 16e eeuw bekend was. 
Pas aan het eind van de 19e eeuw werd deze opening echter 
geanalyseerd door de schakers Caro en Kann en kreeg deze 
verdediging dus een naam. Het is een solide verdediging die 
bijvoorbeeld door Capablanca, Nimzowitsch, Botvinnik en 
Karpov veelvuldig is gespeeld. 

Niet lang geleden speelde ik met wit succesvol de volgende 
valstrik. Na zes zetten stuurde ik mijn tegenstander van De 
Pionier 2 gedesillusioneerd naar huis. 
 
1. e2-e4 c7-c6 2. d2-d4 d7-d5 
3. Pb1-c3 dxe4 4. Pxe4 Pb8-d7 
5. Dd1-e2 … 
 
De2 is zeker niet de beste zet en de altijd betrokken en zeer 
kritische Rinus Degeling vroeg mij na afloop dan ook wat mij 
bezielde. “Sorry Rinus, ik kon het niet laten om dit valletje te 
zetten.”, was mijn antwoord. Bovendien geeft Fritz maar een 
nadeeltje van 0,3 punten. Als mijn tegenstander het doorzag 
was er nog niets verloren. Zeker niet op dit niveau. 
 

 
 
Uiteraard dreigt wit nu mat te geven door Pd6 te spelen. De 
gedachten achter deze val is dat men de logisch lijkende zet 
Pf6 in een dergelijke stelling vrijwel automatisch speelt en dat 
gebeurde dan ook. Zonder al te lang na te denken speelde 
mijn tegenstander onnozel en heel klassiek zijn paard naar f6 
en schrok zich een ongeluk toen ik zijn koning verstikte. 
 
5. … Pg8-f6 6. Pe4-d6# 
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Mijn tegenstander kon het maar niet geloven en voelde zich 
behoorlijk in zijn hemd gezet. Hij bood aan nog een partijtje 
te spelen en won deze omdat ik het intessanter vond om de 
andere partijen te volgen. Blij met zijn revanche was mijn 

tegenstander niet. Zijn kater was er alleen nog maar groter 
door geworden, want wat als hij niet in mijn val was gelopen? 

 
Serge Erdtsieck 

 
 

Niels Puzzelhoekje
Voor onze beginnende schakers heeft Niels van Deijen zijn 
creatieve brein aangesproken en vier leuke puzzels gemaakt. 
In de titel van elke puzzel zit een tip verborgen en de stippen 
onder elk diagram geven de moeilijkheidsgraad aan. 

Wil je jouw oplossing controleren of kom je er echt niet uit dan 
kan je de oplossingen vinden op pagina 21. Uiteraard is het 
niet de bedoeling te spieken. Heel erg veel puzzelplezier! 
 

 
 

2 is meer dan 1 
 

 
 

[●] zwart speelt en wint 
 
 

Sloan ma! 
 

 
 

[●●●] zwart speelt en geeft mat in 3 

 
 

Naar links of naar rechts? 
 

 
 

[●●] wit speelt en wint 
 
 

Afgesloten vluchtroute 
 

 
 

[●●●●] wit speelt en geeft mat in 6



Overschie Schaakt  december 2011 
 

Schaakgenootschap Overschie  44/44 
  

Ratinglijsten
De ratinglijsten zijn bijgewerkt tot en met 28 oktober 2011. 
Het aantal (#) betreft partijen gespeeld sinds 1 januari 2011. 
 
Normale Partijen 
Ph  Pv Naam # Rating ↑↓ 
1 ← 1 E. Brandenburg 12 2196 -1 
2 ← 2 R.J. Fokkink 1 2108 0 
3 ← 3 H. Ochtman 4 2066 -28 
4 ← 4 R. Ruytenberg 0 1982 0 
5 ↑ 9 C.W. Feelders 5 1957 +112 
6 ↓ 5 H.A. Krop 7 1930 +2 
7 ↓ 6 J.Smit 11 1917 -4 
8 ↓ 7 A.J. Segers 10 1895 +16 
9 ↓ 8 D. Smit 14 1880 +10 

10 ← 10 J. van der Meer 11 1857 +16 
11 ← 11 A. van Kempen 6 1786 -8 
12 ↑ 13 M. Degeling 4 1784 +18 
13 ↓ 12 J.L. Doornheim 15 1764 -22 
14 ← 14 P.W. Kleinjan 9 1736 -20 
15 ← 15 A. Everwijn 6 1729 -17 
16 ↑ 17 R. Verbeek 7 1714 +25 
17 ↓ 16 R.J. Kloek 8 1707 -28 
18 ↑ 19 M. Brunings 1 1554 +4 
19 ↓ 18 R. de Wilt 13 1525 -31 
20 ← 20 F.F. v/d Bergh 0 1474 0 
21 ← 21 D. Mulder 10 1429 -16 
22 ↑ 23 J.P. van Steenis 0 1411 0 
23 ↓ 22 W.F. de Gids 9 1407 -35 
24 ← 24 F. Lindeboom 4 1407 +14 
25 ↑ 26 J.C. Koenen 5 1315 -14 
26 ↑ 30 S.R.R. Erdtsieck 15 1314 +159 
27 ↓ 25 L.Th.V. Meerman 11 1298 -45 
28 ↓ 27 C. van Lennep 12 1253 +3 
29 ← 29 N. van Diejen 14 1252 +55 
30 ↓ 28 R. Duin 9 1200 -12 
31 ← 31 J. Berkers 6 1111 -19 
32 ↑ - D.G.J. Erdtsieck 4 1082 -18 
33 ↑ - D. Trochenine 3 1020 +20 
34 ↑ - A. van Lennep 2 1010 +10 
35 ↑ - P. Rijff 9 987 -13 
 
Rapid Partijen 
Ph  Pv Naam # Rating ↑↓ 
1 ← 1 E. Brandenburg 14 2238 -37 
2 ← 2 H. Ochtman 14 2063 +26 
3 ← 3 R. Ruytenberg 0 1987 0 
4 ← 4 J.Smit 0 1940 0 
5 ← 5 H.A. Krop 0 1934 0 
6 ← 6 C.W. Feelders 5 1923 +3 
7 ← 7 A.J. Segers 5 1903 +12 
8 ← 8 M. Degeling 0 1879 0 
9 ← 9 D. Smit 4 1796 -15 

10 ← 10 R.J. Kloek 0 1792 0 
11 ← 11 J. van der Meer 14 1747 -3 
12 ← 12 A. Everwijn 5 1737 -12 
13 ← 13 A. van Kempen 0 1730 0 
14 ↑ 15 R. Verbeek 5 1715 +31 
15 ↓ 14 P.W. Kleinjan 5 1686 -29 
16 ← 16 J.L. Doornheim 0 1683 0 
17 ← 17 F.F. v/d Bergh 0 1527 0 
18 ↑ 19 R. de Wilt 22 1502 +42 
19 ↓ 18 J.P. van Steenis 0 1493 0 
20 ↑ 21 N. van Diejen 22 1474 +97 
21 ↓ 20 L.Th.V. Meerman 0 1398 0 

22 ↑ 27 F. Lindeboom 5 1356 +21 
23 ← 23 J.C. Koenen 5 1349 -6 
24 ↓ 22 D. Mulder 10 1307 -86 
25 ↓ 24 W.F. de Gids 26 1303 -33 
26 ↑ 28 C. van Lennep 35 1287 +118 
27 ↓ 26 S.R.R. Erdtsieck 4 1195 -3 
28 ↓ 27 R. Duin 27 1173 -33 
29 ← 29 J. Berkers 6 1108 -19 
30 ↑ - M. Dirks 4 1082 -18 
31 ↑ - P. Rijff 9 987 -13 
 
Snelschaken tot 10 min. p.p.p.p. 
Ph  Pv Naam # Rating ↑↓ 
1 ← 1 E. Brandenburg 50 2184 -75 
2 ← 2 H. Ochtman 36 2014 -54 
3 ← 3 J.Smit 47 2007 -7 
4 ↑ 5 R. Ruytenberg 0 2005 0 
5 ↓ 4 C.W. Feelders 16 2003 -4 
6 ↑ 7 H.A. Krop 0 1859 0 
7 ↓ 6 A.J. Segers 22 1855 -14 
8 ↑ 9 A. Everwijn 12 1822 +29 
9 ↓ 8 M. Degeling 0 1819 0 

10 ↑ 11 A. van Kempen 0 1776 0 
11 ↓ 10 J. van der Meer 38 1770 -32 
12 ← 12 R.J. Kloek 0 1732 0 
13 ↑ 14 R. Verbeek 17 1711 +51 
14 ↑ 16 D. Smit 36 1701 +59 
15 ↓ 13 J.L. Doornheim 22 1654 -16 
16 ↓ 15 P.W. Kleinjan 0 1645 0 
17 ← 17 M. Brunings 10 1535 -14 
18 ← 18 J.P. van Steenis 0 1481 0 
19 ↑ 21 N. van Diejen 57 1467 +75 
20 ↓ 19 R. de Wilt 19 1466 +32 
21 ↓ 20 J.C. Koenen 0 1396 0 
22 ← 22 F.F. v/d Bergh 0 1383 0 
23 ← 23 L.Th.V. Meerman 0 1349 0 
24 ← 24 W.F. de Gids 36 1344 -14 
25 ← 25 S.R.R. Erdtsieck 5 1296 -30 
26 ← 26 D. Mulder 0 1295 0 
27 ↑ 28 C. van Lennep 34 1212 +73 
28 ↓ 27 R. Duin 20 1167 -2 
29 ← 29 J. Berkers 6 1004 -19 
30 ↑ - P. Rijff 6 989 -11 
31 ↑ - M. Dirks 8 973 -27 
32 ↓ 30 P. Slingerland 0 969 0 
 
 
Externe Rating 
De externe rating wordt vermeld in de betreffende rubrieken. 
Zie ook de site van de KNSB en RSB. 
 

Han Smit 
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